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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Pjan ta’ Azzjoni Ewropew għas-Settur tal-Konsumaturi għall-benefiċċju tal-
atturi kollha

(2013/2093(INI)) 

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta’ Jannar 2013 bl-isem ‘Pjan 
ta’ Azzjoni Ewropew għas-Settur tal-Konsumaturi’ (COM(2013)0036),

– wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tal-31 ta’ Jannar 2013 dwar ‘Prattiki 
kummerċjali inġusti fil-katina tal-provvista alimentari u mhux alimentari minn negozju 
għal negozju fl-Ewropa’ (COM(2013)0037),

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni tal-5 ta’ Lulju 2010 bl-isem ‘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), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta’ Lulju 2011 dwar suq tal-konsumaturi aktar 
effiċjenti u aktar ġust1,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Mejju 2012 bl-isem –
‘Aġenda għall-Konsumaturi Ewropej – Spinta lill-fiduċja u lit-tkabbir’ 
(COM(2012)0225),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Ġunju 2013 dwar aġenda ġdida għall-
Politika Ewropea tal-Konsumatur2,

– wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni ta’ Mejju 2012 bl-
isem ‘Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Kundizzjonijiet tal-Konsumatur – Konsumaturi li 
jħossuhom komdi fis-suq uniku: Monitoraġġ tal-integrazzjoni tas-suq uniku tal-
konsumaturi u l-kundizzjonijiet tal-konsumatur fl-Istati Membri’ (SEC(2012)0165), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Novembru 2012 bl-isem 
‘Il-protezzjoni ta’ negozji kontra prattiki qarrieqa ta’ kummerċjalizzazzjoni u biex jiġi 
garantit infurzar effettiv – Analiżi tad-Direttiva 2006/114/KE dwar reklamar qarrieqi u 
komparattiv’ (COM(2012)0702),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta’ [...] Ottubru 2013 dwar il-protezzjoni ta’ 
negozji kontra prattiki qarrieqa ta’ kummerċjalizzazzjoni u l-garanzija ta’ infurzar effettiv 
– Analiżi tad-Direttiva 2006/114/KE dwar reklamar qarrieqi u komparattiv3,

– wara li kkunsidra l-ħidma tal-Forum ta’ Livell Għoli għal Katina tal-Provvista Alimentari 
li Taħdem Aħjar u tal-Pjattaforma Esperta dwar Prattiki Kuntrattwali B2B,

                                               
1 ĠU C 33 E, 5.2.2013, p. 9.
2 Testi adottati, P7_TA(2013)0239.
3 Testi adottati, ….
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– wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Konsultazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta’ Lulju 2013 bl-
isem ‘Konsultazzjoni mal-Imsieħba Soċjali skont l-Artikolu 154 TFUE dwar it-titjib fil-
kooperazzjoni tal-UE fil-prevenzjoni u d-deterrenza ta’ xogħol mhux iddikjarat’ 
(C(2013)4145),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Ottubru 2009 bl-isem 
‘Katina tal-provvista alimentari fl-Ewropa li taħdem aħjar’ (COM(2009)0591), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta’ Settembru 2010 dwar id-dħul ġust għall-
bdiewa: katina tal-provvista alimentari fl-Ewropa li taħdem aħjar1,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Jannar 2012 bl-isem 
‘Qafas koerenti għall-bini ta’ fiduċja fis-suq uniku diġitali tal-kummerċ elettroniku u tas-
servizzi online’ (COM(2011)0942),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-11 ta’ Diċembru 20122 u tal-
4 ta’ Lulju 20133 dwar it-twettiq tas-suq uniku diġitali,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-
10 ta’ Lulju 2013 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ‘Pjan ta’ Azzjoni 
Ewropew għas-Settur tal-Konsumaturi’4,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-
11 ta’ Lulju 2013 dwar il-Green Paper tal-Kummissjoni dwar ‘Prattiki kummerċjali 
inġusti fil-katina tal-provvista alimentari u mhux alimentari minn negozju għal negozju fl-
Ewropa’5,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-konsumatur6,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ 
20 ta’ Marzu 2000 fuq l-approssimazzjoni ta’ liġijiet tal-Istati Membri li għandhom 
x’jaqsmu ma’ tikkettjar, preżentazzjoni u riklamar ta’ oġġetti tal-ikel7, u r-Regolament 
(UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-
għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi8,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/114/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Diċembru 2006 dwar reklamar qarrieqi u komparattiv9,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

                                               
1 ĠU C 308 E, 20.10.2011, p. 22.
2 Testi adottati, P7_TA(2012)0468.
3 Testi adottati, P7_TA(2013)0327.
4 ĠU C 0, 0.0.0000, p. 0/Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
5 ĠU C 0, 0.0.0000, p. 0/Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
6 ĠU L 304, 22.11.2011, p. 64.
7 ĠU L 109, 6.5.2000, p. 29.
8 ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18.
9 ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36.
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16 ta’ Frar 2011 dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fit-transazzjonijiet kummerċjali1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2007/64/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Novembru 2007 dwar is-servizzi ta’ ħlas fis-suq intern2,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u għall-Ħarsien tal-Konsumatur u 
l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A7-0000/2013),

A. billi l-importanza tas-suq tal-konsumaturi ma tantx tista’ tiġi vvalutata aktar milli 
mistħoqq, għaliex jirrappreżenta 11 % tal-PDG tal-UE u joħloq iżjed minn 15 % tal-
impjiegi kollha fl-Ewropa, inkluż il-ħaddiema tas-sengħa u dawk bla sengħa, u 
jikkontribwixxi għan-nisġa soċjali tas-soċjetà;

B. billi f’soċjetà li dejjem iżjed qed tkun ikkaratterizzata mill-kuntatti virtwali permezz tal-
internet, il-ħwienet għadhom il-post fejn nies jiltaqgħu ma’ nies oħra u b’mod partikolari 
t-toroq ewlenin u ċ-ċentri tal-ibliet jistgħu jipprovdu l-ambjent għall-qsim tal-esperjenzi, u 
jkunu l-punt ċentrali tal-identità lokali, il-kburija komunitarja u l-patrimonju komuni u 
valuri kondiviżi;

C. billi l-kriżi ekonomika attwali qed tħalli effett negattiv qawwi fuq is-settur tal-
konsumaturi, u taffettwa b’mod partikolari l-ħwienet indipendenti, iż-żgħar;

D. billi l-prattiki kummerċjali inġusti (UTPs) jkomplu jeżistu u jaffettwaw b’mod negattiv, 
b’mod partikolari, il-bdiewa u l-kumpaniji ż-żgħar ta’ produzzjoni;

1. Jilqa’ l-Pjan ta’ Azzjoni Ewropew għas-Settur tal-Konsumaturi stabbilit mill-
Kummissjoni;

2. Jiddikjara li l-Pjan ta’ Azzjoni kellu jagħti iżjed attenzjoni lill-effetti tal-kriżi ekonomika 
attwali fuq is-settur tal-konsumaturi u, b’mod partikolari, fuq il-ħwienet indipendenti ż-
żgħar;

3. Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li toħloq Grupp permanenti dwar il-Kompetittività fis-
Settur tal-Konsumaturi, imma jenfasizza l-importanza ta’ rappreżentazzjoni bilanċjata, 
inkluż kemm il-bejjiegħa l-kbar kif ukoll iż-żgħar, il-kooperattivi u l-interessi tal-
konsumatur, ambjentali u soċjali;

4. Iħeġġeġ lill-Istati Membri ma jieħdux miżuri fil-kuntest tal-politiki tal-awsterità li 
jimminaw il-fiduċja tal-konsumaturi u jagħmlu ħsara diretta fl-interessi tas-settur tal-
konsumaturi, bħal żieda fir-rata tal-VAT jew żieda fl-ispejjeż għall-ħwienet;

5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu l-ogħla prominenza politika lis-
settur tal-konsumaturi bħala l-pilastru tas-Suq Uniku, inkluż is-Suq Uniku Diġitali, u 
jneħħu l-ostakli prattiċi li jagħmluha diffiċli għall-bejjiegħa li jibbenefikaw bis-sħiħ mis-
suq intern;

                                               
1 ĠU L 48, 23.2.2011, p. 1.
2 ĠU L 319, 5.12.2007, p. 1.
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6. Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tiżviluppa strumenti li jiffaċilitaw l-aċċess tal-
konsumaturi għal informazzjoni trasparenti u affidabbli dwar il-prezzijiet, il-kwalità u s-
sostenibbiltà tal-prodotti u s-servizzi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tistabbilixxi database 
aċċessibbli b’mod faċli li jkun fih ir-rekwiżiti kollha tat-tikkettar tal-UE u nazzjonali; fl-
istess ħin iwissi kontra l-multiplikazzjoni tat-tikketti u r-rekwiżiti tat-tikkettar u jitlob 
għas-simplifikazzjoni, preferibbilment billi jingħaqdu flimkien id-diversi aspetti tas-
sostenibbiltà soċjali u ambjentali f’tikketta waħda, filwaqt li jitnaqqsu d-differenzi fir-
rekwiżiti tat-tikkettar obbligatorji nazzjonali;

7. Jitlob lill-Kummissjoni tissupplimenta l-Pjan ta’ Azzjoni tagħha b’sett ta’ azzjonijiet 
immirati biex jappoġġjaw il-bejjiegħa indipendenti, bħal: l-inkoraġġiment tal-prinċipju 
‘adotta ħanut’ li permezz tiegħu l-bejjiegħa l-kbar jagħmluha ta’ ‘mentors’ għall-ħwienet 
iż-żgħar fil-viċinanza immedjata tagħhom; il-promozzjoni ta’ gruppi ta’ bejjiegħa 
indipendenti, inkluż il-kooperattivi, li jibbenefikaw mill-assistenza reċiproka u ċertu 
ekonomiji ta’ skala, filwaqt li jżommu l-indipendenza sħiħa tagħhom; ir-rispett għad-dritt 
tal-awtoritajiet lokali u reġjonali li jistimulaw f’ċertu ċentri ta’ bejgħ (eż. fit-toroq 
ewlenin) il-klima favur il-ħwienet indipendenti ż-żgħar billi jbaxxu r-rati tal-enerġija u l-
kera permezz ta’ sħubiji pubbliċi-privati, bl-introduzzjoni ta’ skontijiet fuq ir-rati tan-
negozju tal-ispejjeż lokali għan-negozji ż-żgħar u l-bejjiegħa indipendenti u bil-
promozzjoni tal-kooperazzjoni bejn id-diversi ħwienet f’dik iż-żona;

8. Iwissi kontra t-tendenza ta’ xi awtoritajiet lokali u reġjonali li jkomplu jiżviluppaw 
proġetti fuq skala kbira, bħal ċentri u palazzi kummerċjali ’l barra miċ-ċentri tal-ibliet, 
peress li, b’mod speċjali minħabba l-kriżi ekonomika, diġà ntlaħaq il-punt ta’ saturazzjoni; 
jinnota li l-kirjiet f’dawn iċ-ċentri kummerċjali huma normalment għolja wisq għall-
ħwienet indipendenti ż-żgħar u jistieden lill-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, tfassal stħarriġ tal-effetti ekonomiċi, soċjali u ambjentali tagħhom;

9. Jirrikonoxxi d-dritt tal-awtoritajiet lokali li ma jippermettux l-istabbiliment ta’ ċentri 
kummerċjali u ipermerkati ġodda, kull fejn dan jista’ jkollu konsegwenzi soċjali jew 
ambjentali negattivi, u jħeġġeġ lill-Istati Membri jintroduċu regoli speċifiċi li 
jiggarantixxu diversità ta’ ħwienet, li hija essenzjali jekk iż-żoni kummerċjali, b’mod 
partikolari fiċ-ċentri tal-irħula u l-ibliet, iridu jibqgħu attraenti;

10. Jenfasizza r-rwol importanti tas-sħubijiet pubbliċi-privati biex jiżguraw żoni nodfa, sikuri 
u aċċessibbli fiċ-ċentri tal-irħula u l-ibliet, inter alia, billi jindirizzaw l-effetti negattivi tal-
bini vojt fiż-żoni kummerċjali, eż. billi dawn il-postijiet ikunu disponibbli għan-negozji li 
jkunu għadhom jibdew b’kera iżjed baxxa mis-soltu;

11. Jinnota li bl-importanza li dejjem iżżid tal-kummerċ elettroniku, il-ħwienet qed jiffaċċjaw 
sfidi ġodda, li jagħmel l-istrateġiji tas-settur tal-konsumaturi b’iżjed minn kanal wieħed 
dejjem iżjed importanti; jesprimi, f’dan ir-rigward, it-tħassib tiegħu minħabba r-rwol 
soċjali tas-settur tal-konsumaturi, li l-kummerċ elettroniku jista’ jaqbeż is-setturi kollha 
tal-konsumaturi, bħal ma attwalment jidher li hu l-każ fis-settur awdjoviżiv u tal-kotba; 
jinkoraġġixxi lill-bejjiegħa jiżviluppaw mudelli tan-negozju ġodda għall-espansjoni tal-
esperjenza tax-xiri fil-ħanut tal-ġebel, inter alia, billi jżidu l-livelli tas-servizz, kemm 
qabel kif ukoll wara x-xiri, u billi jorbtu l-preżentazzjoni fuq l-internet mal-persunal 
responsabbli mill-bejgħ fil-ħanut tal-ġebel;
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12. Jenfasizza r-responsabbiltà tas-settur tal-bejgħ bl-imnut rigward is-sostenibbiltà; jilqa’ l-
fatt li l-bejjiegħa u l-fornituri kienu minn ta’ quddiem rigward ir-responsabbiltà ekoloġika, 
b’mod partikolari rigward l-iskart, l-użu tal-enerġija, it-trasport u t-tnaqqis tas-CO2; iqis li 
huma meħtieġa iżjed sforzi f’dan il-qasam;

13. Ifakkar fl-importanza tal-implimentazzjoni xierqa tal-leġiżlazzjoni soċjali u tax-xogħol 
eżistenti; jiddispjaċih bl-eżistenza ta’ grad għoli ta’ xogħol mhux dikjarat, li jinvolvi livell 
għoli ta’ evażjoni tat-taxxa u ma jippermettix l-istabbiliment ta’ ambjent bl-istess 
kundizzjonijiet bejn in-negozjanti fis-suq intern;

14. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-erożjoni tad-drittijiet tal-konċessjonarji kontra dawk tal-
kumpanija tal-franchising u jitlob għal kuntratti trasparenti u ġusti; b’mod partikolari, 
jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri għall-problemi li jiffaċċjaw il-
konċessjonarji li jkunu jridu jbiegħu n-negozju tagħhom jew jibdlu l-formola tan-negozju 
tagħhom, filwaqt li jibqgħu attivi fl-istess settur; jitlob lill-Kummissjoni teżamina l-effetti 
tal-klawżoli tal-kompetizzjoni fit-tul, l-opzjonijiet ta’ xiri u l-projbizzjoni tal-multi-
franchising u biex tqis mill-ġdid f’dan ir-rigward l-eżenzjoni attwali mir-regoli tal-
kompetizzjoni għall-partijiet kontraenti li għandhom sehem mis-suq ta’ inqas minn 30 %;

15. Jappoġġja l-ħidma tal-Forum ta’ Livell Għoli għal Katina tal-Provvista Alimentari li 
Taħdem Aħjar u tal-Pjattaforma Esperta tiegħu dwar prattiki kuntrattwali B2B; iqis li l-
Parlament għandu b’urġenza jirrisolvi l-kwistjonijiet pendenti relatati mal-parteċipazzjoni 
tiegħu fil-ħidma tal-Forum; jenfasizza li l-UTPs iseħħu wkoll fil-katina tal-provvista 
mhux alimentari u jistieden lill-Kummissjoni u lill-federazzjonijiet tan-negozju jesploraw 
il-possibiltajiet għall-ħolqien ta’ forum ġdid, miftuħ li jiffoka fuq is-settur tal-konsumaturi 
b’mod ġenerali;

16. Jilqa’ l-prinċipji ta’ prattika tajba u l-lista ta’ eżempji ta’ prattiki inġusti u ġusti 
f’relazzjonijiet kummerċjali vertikali fil-katina tal-provvista alimentari, kif ukoll il-qafas 
għall-implimentazzjoni u l-infurzar ta’ dawn il-prinċipji; jenfasizza li, jekk dawn għandu 
jkollhom effett prattiku, huwa importanti li jieħdu sehem l-atturi kollha fil-katina tal-
provvista alimentari, inkluż l-organizzazzjonijiet tal-bdiewa kif ukoll l-industriji tal-
manifattura u tad-distribuzzjoni bl-ingrossa; jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi l-effetti 
tal-inizjattiva volontarja fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ tagħha, u tipproponi 
azzjonijiet addizzjonali jekk dan ikun meħtieġ;

17. Iqis li spiss ikun diffiċli biex il-partijiet dgħajfa tas-suq jilmentaw dwar il-UTPs u 
jenfasizza r-rwol importanti tal-assoċjazzjonijiet tal-intrapriżi li għandhom ikunu kapaċi 
jippreżentaw dawn l-ilmenti f’isimhom, filwaqt li jiżguraw il-kunfidenzjalità, quddiem l-
ombudsman jew il-ġudikant li għandu jkollu s-setgħa li jieħu azzjoni ex officio fil-każ ta’ 
informazzjoni dwar ċertu xejriet tat-tħassib;

18. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi leġiżlazzjoni tal-UE immirata lejn il-projbizzjoni 
tal-bejgħ bi prezzijiet iżjed baxxi mill-kost fis-settur tal-ikel u tipprovdi definizzjoni ta’ 
‘dipendenza ekonomika’ li għandha twassal biex l-Istati Membri kif ukoll il-komunità tan-
negozji jkunu iżjed viġilanti fir-rigward tal-UTPs;

19. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura d-dritt tal-fornituri ż-żgħar li jistabbilixxu gruppi tal-
produtturi mingħajr ma jiġu ppenalizzati mill-awtoritajiet nazzjonali dwar il-
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kompetizzjoni li jkunu vvalutaw l-importanza ta’ dawn il-gruppi abbażi tal-produzzjoni 
nazzjonali waħedha;

20. Jistieden lill-Kummissjoni tiġġieled ir-restrizzjonijiet fuq il-provvista territorjali imposti 
mill-manifatturi tad-ditta bħala parti mill-azzjoni dwar il-UTPs;

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

L-importanza tas-settur tal-konsumaturi għas-soċjetà

Is-settur tal-konsumaturi huwa ta’ importanza ekonomika ewlenija, u jgħodd għal 11 % tal-
PDG tal-UE u għal 15 % tal-impjiegi fl-UE. Fl-UE, saret enfasi kbira fuq is-settur tal-
konsumaturi bħala wieħed mill-pilastri ewlenin tas-Suq Uniku. Għall-bejjiegħa l-kbar, l-
ekonomiji tal-iskala possibbli f’suq intern li jaħdem tajjeb jistgħu jagħmlu d-differenza. 
Għalhekk huwa ta’ dispjaċir li ħafna bejjiegħa li jixtiequ jkunu attivi f’diversi Stati Membri 
jew fl-Istati Membri kollha għadhom jiffaċċjaw ostakli mhux meħtieġa, bħal rekwiżiti 
differenti ta’ imballaġġ u tikkettar, kif ukoll differenzi fil-prattiki amministrattivi.

Is-Suq Uniku Diġitali jista’ joffri opportunitajiet addizzjonali għall-bejjiegħa, għalkemm 
f’dan il-mument il-konsumaturi għadhom jippreferu bil-kbir il-fornituri bbażati f’pajjiżhom 
stess, anke fil-każ ta’ xiri online. Dan jista’ jkun li għandu x’jaqsam mal-fatt li l-konsumaturi 
sempliċiment mhumiex daqshekk familjari mal-bejjiegħa bbażati fi Stati Membri oħra, imma 
anke minħabba l-inċertezza dwar id-drittijiet tagħhom.

Daqskemm huwa importanti l-valur ekonomiku tas-settur tal-konsumaturi, daqstant ieħor 
huwa importanti l-valur soċjali tiegħu. B’mod speċjali minħabba l-importanza dejjem tiżdied 
tal-internet fil-ħajja ta’ kuljum u l-kompjuterizzazzjoni tas-soċjetajiet tagħna b’mod ġenerali, 
l-għadd ta’ opportunitajiet għall-kuntatti soċjali fil-ħajja reali qed jonqos b’mod rapidu. In-
nies qegħdin jgħaddu dejjem iżjed mill-ħin tagħhom quddiem il-kompjuter, it-tablet jew il-
mowbajl tagħhom u jeżisti r-riskju li s-soċjetajiet tagħna qed isiru dejjem iżjed virtwali. Il-
ħwienet tal-ġebel għadhom il-postijiet fejn in-nies jiltaqgħu fil-ħajja reali. Huwa importanti li 
dawn jibqgħu jeżistu, preferibbilment fil-qalba ta’ ambjent soċjali usa’, u joffru servizzi 
addizzjonali, bħal libreriji, u bini kulturali u pubbliċi.

Ħafna nies jilmentaw li ċ-ċentri kummerċjali qed isiru malajr inqas attraenti, għaliex kollha 
fihom l-istess ħwienet li huma parti minn katina nazzjonali jew internazzjonali. Dan jista’ 
b’mod gradwali jimmina għal kollox ix-xewqa tal-konsumaturi li jżuru dawn iċ-ċentri, b’mod 
speċjali jekk ikunu jistgħu jixtru l-istess prodotti online faċilment. Sabiex tibqa’ attraenti, l-
esperjenza tax-xiri nnifisha mhux biss għandha tiġi maħsuba mill-ġdid u mtejba b’mod 
permanenti, imma għandha tiġi stimulata wkoll id-diversità tal-ħwienet. Il-bejjiegħ 
indipendenti jista’ jagħmel differenza, peress li l-ħwienet indipendenti jistgħu jistimulaw il-
kurżità tal-konsumatur. Iċ-ċentri kummerċjali li joffru diversità ta’ ħwienet tal-lokal jistgħu 
jistimulaw il-ħajja komunitarja u anke l-identità lokali, li ħafna nies qed ifittxu dejjem iżjed, 
minkejja, jew forsi minħabba, il-globalizzazzjoni.

Is-settur tal-konsumaturi fil-kriżi ekonomika attwali

F’ħafna mill-Istati Membri, il-fiduċja tal-konsumaturi niżlet f’livell baxx ħafna. Iċ-ċittadini 
qed jipposponu x-xiri tagħhom jew qed ikunu orjentati b’mod estrem lejn il-prezzijiet baxxi. 
F’xi Stati Membri, ir-rati tal-VAT żdiedu, u dan jagħmilha saħansitra iżjed diffiċli biex il-
konsumaturi jixtru u għas-sopravvivenza tal-bejjiegħa. Is-sitwazzjoni ġenerali fis-settur tal-
konsumaturi fl-UE hija kwistjoni ta’ tħassib, għalkemm jeżistu wkoll eċċezzjonijiet.
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L-aħħar ċifri tal-Eurostat juru titjib żgħir f’Mejju 2013 meta mqabbel ma’ April 20131. 
Madankollu, fiż-Żona tal-Euro, il-kummerċ fil-livell tal-konsumaturi għadu baxx meta 
mqabbel mal-istess xahar tas-sena ta’ qabel. Is-settur mhux alimentari qed jintlaqat iżjed minn 
dak alimentari, u l-bejjiegħa indipendenti huma partikolarment vulnerabbli.

Il-Pjan ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni għas-Settur tal-Konsumaturi ma jittrattax direttament il-
konsegwenzi fuq il-konsumaturi tal-kriżi u tal-miżuri ta’ awsterità implimentati mill-Istati 
Membri. Għalhekk, mhux qed jiġu indirizzati l-kwistjonijiet bħall-aċċess għall-finanzi min-
negozji ż-żgħar u lanqas il-prevenzjoni tal-falliment, jew il-kwistjoni dejjem iżjed taħraq tal-
ħwienet vojta fiċ-ċentri taż-żoni kummerċjali. Dwar l-aċċess għall-finanzi, ġew adottati 
rapporti separati mill-Parlament, li hija l-uniku raġuni għaliex ir-rapporteur tiegħek ma 
inkludiex din il-kwistjoni fir-rapport tiegħu. Madankollu, it-titjib fl-aċċess għall-finanzi huwa 
vitali, b’mod speċjali għall-SMEs.

Billi l-fallimenti jikkonċernaw b’mod speċjali l-bejjiegħa indipendenti, u s-sehem tagħhom 
mis-suq qed jonqos b’rata mgħaġġla, għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-bżonnijiet 
tagħhom. Jekk ma nixtiqux li nispiċċaw bi bliet u rħula li jkunu kloni, f’dak li jikkonċerna s-
settur tal-konsumaturi, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jaġixxu issa. Il-ħwienet 
il-kbar jistgħu jgħinu lil dawk iż-iżgħar, għax huwa fl-interess tagħhom ukoll li jżommu 
diversità ta’ ħwienet fil-viċinanza tagħhom, peress li dan jiġbed iżjed klijenti. Bejjiegħ kbir 
iddikjara li jkun lest li jintroduċi l-prinċipju ‘adotta ħanut’. Permezz ta’ programm bħal dan, 
in-negozji ż-żgħar ikunu jistgħu jitolbu parir, pereżempju dwar kwistjonijiet amministrattivi 
jew finanzjarji, mingħajr ma jitilfu l-indipendenza tagħhom. Il-ħwienet jistgħu jaħdmu 
flimkien billi jistabbilixxu assoċjazzjonijiet lokali sabiex l-iżvilupp tad-distrett kummerċjali 
jsir l-impriża konġunta tagħhom, b’kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet lokali. Ir-rati tal-
kirjiet u tal-enerġija jistgħu jitnaqqsu sabiex ċertu żoni kummerċjali jerġgħu jieħdu l-ħajja, u 
l-awtoritajiet lokali jistgħu jvarjaw l-ispejjeż lokali sabiex ibaxxu l-ispejjeż għall-ħwienet 
f’żoni partikolari.

Il-Kummissjoni tenfasizza b’mod korrett li l-politiki spazjali ma jistgħux jiddiskriminaw għal 
raġunijiet ekonomiċi. Madankollu jista’ jkun hemm xi oqsma fejn m’hemmx ċarezza, fejn l-
awtoritajiet lokali jkunu jixtiequ jippromwovu t-toroq ewlenin fiċ-ċentri tal-ibliet u tal-irħula. 
Teżisti tendenza perċettibbli li tip ta’ bejgħ speċifiku jieħu ħafna mit-toroq ewlenin. F’dawn 
il-każijiet, għandu jkun possibbli li l-awtoritajiet lokali jintroduċu regoli speċifiċi sabiex 
jiggarantixxu diversità ta’ ħwienet, li hija essenzjali sabiex iż-żona kummerċjali tibqa’ 
attraenti.

Il-kummerċ elettroniku jista’ jkun opportunità tad-deheb għall-bejjiegħa, imma jista’ jsir ukoll 
theddida għal dawk il-ħwienet li sempliċiment jinjoraw il-fenomenu. Smajt ħafna bejjiegħa 
jilmentaw dwar klijenti li jistaqsu dwar prodott f’ħanut tal-ġebel, biex imbagħad jixtru dak il-
prodott online mingħand ħanut ieħor iżjed irħis. Xi wħud argumentaw ukoll li forsi għandhom 
jintroduċu tariffa għad-dħul. Ovvjament din mhix soluzzjoni fattibbli u twassal biss biex 
jiżdied il-pass tat-tnaqqis ta’ klijenti fil-ħwienet ikkonċernati, imma turi l-qtugħ tal-qalb ta’ 
dawn il-bejjiegħa.

Il-bejjiegħa jkollhom jaċċettaw il-kummerċ elettroniku bħala fatt tal-ħajja. Għalhekk huwa 
rakkomandabbli li ħafna ħwienet ifittxu politiki ta’ bejgħ b’iżjed minn kanal wieħed, inkluż 
                                               
1 Eurostat News Release Euroindicators 104/2013.
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kemm online kif ukoll kanali tradizzjonali. Is-servizz huwa wieħed mill-vantaġġi komparattivi 
ewlenin ta’ ħanut tal-ġebel. Fil-każ ta’ prodotti elettroniċi, spiss huwa importanti li l-klijent 
jingħata parir tajjeb. L-internet mhux dejjem huwa faċli għall-konsumatur. Mhuwiex ċar 
liema websajts jistgħu jiġu fdati. Mod tajjeb ’il quddiem ikun ir-rabta bejn il-ħanut fuq l-
internet u l-ħanut tal-ġebel sabiex il-klijent ikun jista’ jfittex u jitlob informazzjoni mingħand 
persuna ta’ veru fuq bejgħ fl-eqreb fergħa permezz tal-internet. Mod ieħor kif jiġi promoss il-
ħanut tal-ġebel huwa bil-ħolqien ta’ ‘esperjenza’ fil-ħanut. Jeħtieġ li tingħata dik ix-xi ħaġa 
żejda. Il-ħwienet tal-kotba jistgħu jistiednu lill-awturi jaqraw xi siltiet mix-xogħlijiet 
tagħhom; il-ħwienet tal-mużika jistgħu jorganizzaw rappreżentazzjonijiet ta’ mużika lajv; il-
ħwienet tal-ħwejjeġ jistgħu jorganizzaw wirjiet tal-moda, eċċ. Is-servizz u l-promozzjoni tal-
esperjenza huma essenzjali għas-sopravvivenza tal-ħwienet tal-ġebel.

Il-kuntratti għall-konċessjonarji saru dejjem iżjed rigorużi. Huwa ta’ dispjaċir li l-
Kummissjoni ma inkludietx rakkomandazzjonijiet bi tweġiba għal dan l-iżvilupp, għaliex dan 
jista’ jimmina l-kunċett kollu tal-franchising, u b’hekk isir inqas attraenti, filwaqt li l-
franchising jista’ jgħin biex inaqqas l-effetti tal-kriżi ekonomika.

Sostenibbiltà

Minħabba l-kamp ta’ applikazzjoni limitat tar-rapport, kien impossibbli li jiġi eżaminat fid-
dettall ir-rwol tas-settur tal-konsumaturi fil-politiki soċjali u ambjentali. Madankollu, is-settur 
tal-konsumaturi huwa kapitali fir-rigward ta’ kwistjonijiet ta’ sostenibbiltà. Il-ħwienet jistgħu 
jinfluwenzaw it-tip ta’ prodott li jixtru l-konsumaturi u għalhekk dan jista’ jistimola l-
kummerċ ġust. Il-ħwienet jistgħu jippromwovu imballaġġ li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u 
li jista’ jgħin sabiex jitnaqqas l-iskart. Jistgħu jinfluwenzaw ukoll ix-xejriet tal-konsumaturi 
relatati mal-konsum tal-ikel: ixtri l-kwantitajiet li teħtieġ u evita l-ħela tal-ikel, ixtri iżjed ikel 
organiku, eċċ.

L-istess jgħodd għall-politiki soċjali. Sfortunatament, il-ksur tal-liġijiet soċjali u dwar l-
immigrazzjoni jiġri wkoll fis-settur tal-konsumaturi. Hemm ukoll it-tendenza li jiġi impjegat 
persunal ta’ età żgħira b’pagi baxxi u jiġi sostitwit meta dawn jikbru fl-età u jkollhom pagi 
ogħla. B’mod speċjali meta s-servizz u l-‘esperjenza’ qed isiru iżjed importanti għas-
sopravvivenza tal-ħwienet, huwa importanti li jsir investiment fil-persunal. Is-settur tal-
konsumaturi huwa settur eċċellenti biex joffri faċilitajiet ta’ taħriġ għaż-żgħażagħ, imma 
għandu jibni wkoll fuq forza tax-xogħol bl-esperjenza sabiex joffri kwalità tajba. L-infurzar 
tal-liġijiet tax-xogħol għandu jkun prijorità għall-Istati Membri. F’dan ir-rigward, għandha 
tiġi mħeġġa l-kooperazzjoni mill-qrib bejn is-settur tal-konsumaturi u l-korpi tal-infurzar tal-
liġi, sabiex kwalunkwe ksur bħal dan jiġi trattat mill-ewwel u b’mod effettiv.

Prattiki Kummerċjali Inġusti (UTPs)

Il-bdiewa u l-produtturi ż-żgħar spiss iħossu li ma teżistix libertà kuntrattwali vera, għaliex 
jistgħu jbiegħu l-prodotti tagħhom biss lil numru limitat ta’ supermarkets. Madankollu, l-
affarijiet huma iżjed ikkomplikati fir-realtà. Mhux il-produtturi kollha huma kumpaniji fuq 
skala żgħira. Pereżempju, il-produzzjoni taz-zokkor hija kkontrollata ħafna minn għadd 
limitat ta’ kumpaniji, li l-pożizzjoni tagħhom hija tant b’saħħitha li f’xi Stati Membri jistgħu 
kważi jitqiesu bħala monopolji. Barra minn hekk, is-supermarkets spiss ma jittrattawx b’mod 
dirett mal-produtturi, imma man-negozjanti responsabbli mid-distribuzzjoni. Dawn in-
negozjanti jistgħu jkunu kumpaniji multinazzjonali kbar. Il-marġnijiet tal-profitti ta’ dawn in-
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negozjanti huma spiss ferm ikbar minn dawk tas-supermarkets. Huwa importanti li wieħed 
iżomm f’moħħu l-kumplessità tas-sitwazzjoni fil-katina tal-provvista alimentari, meta jqis il-
passi li jmiss.

Il-Green Paper spiss tidher għas-supermarkets li hija l-ewwel pass lejn il-leġiżlazzjoni tal-UE 
f’dan il-qasam. Għalkemm jista’ jkun utli li jiġu ċċarati ċertu kunċetti permezz tal-
leġiżlazzjoni Ewropea jew tal-linji gwida Ewropej, bħal ‘dipendenza ekonomika’, ir-
rapporteur tiegħek mhux konvint mill-effettività ta’ approċċ purament leġiżlattiv. Fil-każ ta’ 
produtturi żgħar, spiss ikun diffiċli li jidħlu f’kawża formali kontra s-supermarkets (jew in-
negozjanti responsabbli mid-distribuzzjoni). Spiss ħafna, huma jibżgħu minn miżuri ta’ 
ritaljazzjoni: jista’ jkun li jkunu esponew ċertu UTPs, imma bil-konsegwenza li jitilfu r-
relazzjoni kummerċjali mas-supermarket jew in-negozjant responsabbli mid-distribuzzjoni 
kkonċernat.

Ir-rapporteur tiegħek għalhekk għażel approċċ kawt. Filwaqt li jista’ jkun utli li jinstab ftehim 
fil-livell tal-UE sabiex jiġi pprojbit il-bejgħ bi prezzijiet iżjed baxxi mill-kost fis-settur tal-
ikel, b’mod ġenerali huwa aħjar li ma jkunx hemm dipendenza żejda fuq is-soluzzjonijiet 
leġiżlattivi. 

L-inizjattivi volontarji li diġà jeżistu f’xi Stati Membri u li bħalissa qed jiġu żviluppati wkoll 
fil-livell tal-UE mill-Forum ta’ Livell Għoli għal Katina tal-Provvista Alimentari li Taħdem 
Aħjar, għandhom jintlaqgħu tajjeb . Dawn jistgħu jipprovdu l-bażi għat-teħid konġunt tar-
responsabbiltà. Madankollu, xi produtturi jilmentaw li, mingħajr infurzar xieraq, dawn l-
inizjattivi volontarji ma jkunux jistgħu jbiddlu s-sitwazzjoni. Għalhekk, sabiex tibqa’ ssir 
pressjoni, huwa importanti li jkun previst ombudsman jew ġudikant indipendenti li jkun jista’ 
jieħu deċiżjonijiet ‘ex officio’. Is-supermarkets joġġezzjonaw għal mekkaniżmi ta’ lmenti 
anonimi. Huma jargumentaw li ma jkunux jistgħu jiddefendu lilhom infushom kif xieraq 
kontra dawn l-ilmenti u jistgħu jispiċċaw vittmi ta’ inġurji. Sabiex tinstab soluzzjoni li 
tirrispetta l-interessi kemm tal-produtturi kif ukoll tas-supermarkets, ir-rapporteur tiegħek 
jippreferi sistema li tagħmilha possibbli għall-assoċjazzjonijiet tan-negozju biex iressqu ċertu 
prattiki għall-attenzjoni tal-ombudsman jew tal-ġudikant, filwaqt li tiġi ppreservata l-
kunfidenzjalità tas-sorsi tal-informazzjoni tagħhom. Flimkien mal-possibbiltà li l-
ombudsman/il-ġudikant jaġixxu ‘ex officio’, din tista’ tkun soluzzjoni ġusta.

Minkejja li r-rapporteur tiegħek jappoġġja l-mekkaniżmu volontarju, dan jista’ jkun effettiv 
biss, jekk jieħdu sehem il-partijiet kollha kkonċernati. Dan ifisser li l-produtturi, in-negozjanti 
u s-supermarkets ilkoll iridu jimpenjaw ruħhom fl-inizjattiva. Bħalissa, il-produtturi għadhom 
ma għamlux dan; għad irridu naraw kemm min-negozjanti se jagħmlu hekk. Jekk ikunu s-
supermarkets li primarjament jimpenjaw ruħhom għall-inizjattiva, din mhux se taħdem.

It-tieni, l-inizjattiva volontarja ma tipprevedix l-istabbiliment ta’ ombudsman jew ġudikant 
indipendenti. Minflok, din toqgħod fuq grupp ta’ governanza magħmul minn rappreżentanti 
minn kull grupp ta’ interess. Ir-rapporteur tiegħek ma jirrifjutax dan l-approċċ, imma mhux 
konvint li jkun daqshekk prattiku bħal meta taħdem permezz ta’ ombudsman/ġudikant 
indipendenti.

Fl-aħħar nett, l-inizjattiva volontarja tiddependi kompletament fuq ‘naming and shaming’ kif 
ukoll fuq ‘naming and faming’; l-ebda sanzjonijiet oħra ma huma previsti. Huwa preċiżament 
in-nuqqas ta’ sanzjonijiet li jżomm il-produtturi milli jingħaqdu fl-inizjattiva. Biex l-
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inizjattiva tkun ta’ suċċess, huwa għalhekk iż-żmien li nqisu l-introduzzjoni ta’ sanzjonijiet 
addizzjonali, eż. multi, u kumpens għat-telf fil-każ ta’ ksur tal-prinċipji ta’ prattika tajba.
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