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SUĠĠERIMENTI

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

A. billi l-kummerċ elettroniku huwa suq ewlieni ta’ dan is-seklu għall-Unjoni Ewropea, li 
għandu l-potenzjal li jfassal is-suq intern Ewropew mill-ġdid, li jikkontribwixxi għall-
ekonomija tal-għarfien, li jipprovdi valur u opportunitajiet lill-konsumaturi u negozji 
Ewropej f’dan iż-żmien ta’ tensjoni finanzjarja, u għandu impatt sinifikanti u pożittiv fuq 
l-impjiegi u t-tkabbir,

B. billi l-kummerċ transkonfinali joħloq benefiċċji soċjoekonomiċi importanti għall-
konsumaturi Ewropej, bħal żieda fil-konvenjenza u li jingħataw is-setgħa, ir-rinfurzar 
tad-drittijiet tal-konsumatur, żieda fit-trasparenza u l-kompetizzjoni, aċċess għal varjetà 
usa’ tal-prodotti u s-servizzi għat-tqabbil u l-għażla, u potenzjal konsiderevoli għall-
iffrankar,

C. billi l-kummerċ transkonfinali jġib miegħu benefiċċji sinifikanti għall-kumpaniji tal-UE –
partikolarment għall-SMEs – li jistgħu jipprovdu servizzi innovattivi, ta’ kwalità għolja u 
favur il-konsumatur fis-suq intern Ewropew fuq l-internet, isaħħu l-pożizzjoni tagħhom u 
jibqgħu kompetittivi fl-ekonomija globali, 

D. billi għad baqa’ numru ta’ ostakli strutturali u regolatorji kbar għal suq intern tal-
kummerċ elettroniku Ewropew li jaħdem sew, bħall-frammentazzjoni fuq il-livell 
nazzjonali tar-regoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur u regoli dwar il-VAT, miżati u taxxi 
ta’ reċiklaġġ, 

E. billi, filwaqt li l-internet huwa l-forma ta' bejgħ li qed tikber bl-iktar ħeffa u l-kummerċ 
elettroniku qed jiżdied fuq livell nazzjonali, qed tikber id-differenza bejn il-kummerċ 
elettroniku domestiku u dak transkonfinali fl-UE u l-konsumaturi Ewropej, 
partikolarment dawk fl-iżgħar Stati Membri tal-UE li jħabbtu wiċċhom ma’ 
limitazzjonijiet ġeografiċi, tekniċi u organizzattivi fl-għażliet tagħhom,

F. billi huwa essenzjali li jingħelbu l-ostakli tal-kummerċ elettroniku transkonfinali u li 
tingħata spinta lill-fiduċja tal-konsumatur sabiex jinkiseb suq uniku diġitali attrattiv u 
integrat għall-Ewropa u jiġu stimulati s-swieq tal-konsumatur u l-ekonomija usa’,

1. Jemmen li l-prijorità għandha tingħata lill-inizjattiva kontra l-ostakli amministrattivi u 
regolatiorji tal-kummerċ elettroniku transkonfinali permezz tal-introduzzjoni ta’ sett 
wieħed ta’ regoli għall-konsumaturi u n-negozji madwar is-27 Stat Membru tal-UE li 
joħloq ambjent diġitali magħqud favorevoli, jipprovdi ċertezza legali kemm lill-intrapriżi 
kif ukoll lill-konsumaturi, jissimplifika proċeduri, inaqqas l-ispejjeż ta’ konformità, 
inaqqas il-kompetizzjoni inġusta u jiżblokka l-potenzjal tas-suq tal-kummerċ elettroniku 
tal-UE; għal dan il-għan, l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni uniformi tal-għodda 
leġiżlattivi bħal direttiva tad-drittijiet tal-konsumatur, l-Artikolu 20(2) tad-Direttiva dwar 
is-Servizzi (id-Direttiva 2006/123/KE) u d-Direttiva dwar il-Prattiki Kummerċjali Żleali 
(2005/29/KE) jistgħu jkunu ta’ importanza kbira;
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2. Jinnota l-importanza tas-simplifikazzjoni tar-regoli transkonfinali u t-tnaqqis tal-ispejjeż 
ta’ konformità għall-bejjiegħa u l-intraprendituri billi jingħataw soluzzjonijiet prattiċi 
dwar kwistjonijiet bħar-rappurtar tal-VAT, il-fatturazzjoni, l-iskart elettroniku, miżati ta’ 
reċiklaġġ, taxxi tal-copyright, il-ħarsien tal-konsumatur, l-ittikkettar u r-regoli għal setturi 
speċifiċi. Għal dan il-għan, jitlob għall-istabbiliment ta’ skemi fejn jista’ jsir kollox ('one 
stop') u l-promozzjoni ta’ soluzzjonijiet tal-gvern elettroniku transkonfinali bħall-
fatturazzjoni elettronika u l-prokura elettronika;

3. Jinnota l-importanza tat-tisħiħ tal-fiduċja reċiproka tal-konsumatur li bħalissa hija baxxa 
fit-tranżazzjonijiet transkonfinali billi jissaħħaħ l-infurzar transkonfinali u fuq l-internet 
tar-regoli eżistenti, tingħata s-setgħa lill-awtoritajiet tal-ħarsien tal-konsumatur, tiġi 
promossa l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet pubbliċi, u t-twaqqif ta’ mekkaniżmi 
effiċjenti madwar l-UE għall-monitoraġġ tas-suq u l-verifiki, sistema ta’ maniġġjar ta’ 
ilmenti, riżoluzzjoni ta’ tilwim u rimedju kollettiv;

4. Jemmen li l-fiduċja tal-konsumatur tista’ tissaħħaħ iktar billi tiġi żgurata l-fiduċja tal-
pubbliku fl-ambjent tal-internet, jiġi indirizzat it-tħassib dwar il-protezzjoni tad-dejta 
personali, jiġi regolat il-ġbir tad-dejta, l-identifikazzjoni tal-imġiba, il-kategorizzazzjoni u 
r-reklamar, u t-tqajjim tal-kuxjenza tal-konsumatur permezz ta’ kampanji edukattivi u 
informattivi;

5. Jinnota l-importanza li l-katina tal-provvista u t-termini u l-kundizzjonijiet tal-kummerċ 
elettroniku transkonfinali jiġu ssimplifikati u jkunu iktar trasparenti billi jiġu stabbiliti
regoli dwar it-tqarriq jew l-informazzjoni mhux sħiħa dwar id-drittijiet tal-konsumatur, l-
ispejjeż totali u d-dettalji ta’ kuntatt tan-negozjant u billi jiġu promossi l-aqwa prattiki 
ġusti, rakkomandazzjonijiet u linji gwida għall-ħwienet elettroniċi; 

6. Jemmen li l-iżvilupp ta’ kodiċijiet ta’ mġiba awtoregolatorji minn assoċjazzjonijiet 
kummerċjali, professjonali u tal-konsumatur u l-ħolqien ta’ karta Ewropea dwar id-
drittijiet tal-utenti jsaħħu l-fiduċja tal-konsumatur fil-kummerċ elettroniku billi jiġu 
ċċarati d-drittijiet u l-obbligi tal-personaġġi kollha fis-soċjetà tal-informazzjoni;

7. Jenfasizza l-importanza tal-promozzjoni ta’ logos, marki ta’ fiduċja u ta’ kwalità biex 
jintużaw madwar l-UE li jgħinu lill-konsumatur biex jidentifika negozjanti elettroniċi 
b'reputazzjoni tajba u jappoġġa lill-kumpaniji tal-UE fl-isforzi tagħhom biex imorru 
lil’hinn mis-suq domestiku tagħhom;

8. Jenfasizza l-importanza tat-tisħiħ tal-fiduċja fis-sistemi ta’ ħlas elettroniku transkonfinali 
(eż, karti tal-kreditu u debitu u portmonijiet elettroniċi) billi tiġi promossa firxa ta’ mezzi 
ta’ ħlas, tissaħħaħ l-interoperabilità u l-istandards komuni, jiġu miġġielda l-ostakli 
tekniċi, jiġu appoġġati l-iktar teknoloġiji sikuri għat-tranżazzjonijiet elettroniċi, tiġi 
armonizzata l-leġiżlazzjoni dwar il-privatezza u dwar kwistjonijiet ta' sigurtà, jiġu 
miġġielda l-attivitajiet ta' frodi u tingħata informazzjoni u edukazzjoni lill-pubbliku;

9. Jemmen li r-riforma tas-setturi tal-posta u l-promozzjoni tal-interoperabilità u l-
kooperazzjoni fost is-sistemi u s-servizzi tal-posta jista' jkollhom impatt sinifikanti fuq l-
iżvilupp tal-kummerċ elettroniku transkonfinali, li jeħtieġ distribuzzjoni u l-intraċċar tal-
prodotti effiċjenti u li ma jiswewx wisq ; jisħaq għalhekk fuq il-ħtieġa għal 
implimentazzjoni rapida tat-Tielet Direttiva dwar il-Posta (2008/6/KE);

10. Jemmen li l-kummerċ bil-mowbajl (kummerċ-m) jista’ jkun parti sinifikanti tal-kummerċ 
elettroniku, li jista’ jilħaq lil miljuni ta’ ċittadini Ewropej li jużaw mowbajls iżda mhux 



PA\812739MT.doc 5/5 PEPE440.203v01-00

MT

kompjuters personali, biex b'hekk tingħata l-għajnuna lill-konverġenza tal-Internet u t-
teknoloġiji tal-mowbajls u titkattar it-tmexxija tal-UE fil-komunikazzjonijiet bil-
mowbajl;      

11. Jemmen li l-iżvilupp u l-appoġġ ta' speċifikazzjonijiet u standards komuni, tekniċi u 
operattivi (għall-kompatibilità, l-interoperabilità, l-aċċessibilità, is-sigurtà, il-loġistika, il-
kunsinna, eċċ) se jiffaċilita l-kummerċ elettroniku transkonfinali billi tingħata l-għajnuna 
lill-konsumaturi, partikolarment lil dawk vulnerabbli u lill-utenti tal-kompjuters mingħajr 
esperjenza, u billi jitnaqqsu l-ostakli operattivi, tekniċi, kulturali u dawk lingwistiċi li 
jeżistu bejn id-diversi Stati Membri;

12. Jemmen li t-tfittix u r-reklamar fuq l-internet transkonfinali fi ħdan l-UE għandu 
jitħeġġeġ, biex b’hekk tittejjeb l-informazzjoni għall-konsumaturi u n-negozjanti u 
tissaħħaħ il-kapaċità tagħhom biex iwettqu tqabbil transkonfinali u identifikazzjoni ta' 
offerti transkonfinali; għal dan il-għan, jitlob għal kooperazzjoni eqreb mal-industrija u 
għall-promozzjoni tad-dominji .eu;

13. Jenfasizza l-importanza tal-istabbiliment ta’ qafas koerenti għall-UE kollha dwar il-
protezzjoni u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali rigward l-oġġetti fiżiċi u 
virtwali sabiex jiġi żviluppat iktar il-kummerċ elettroniku transkonfinali; tissaħħaħ il-
ġlieda kontra l-oġġetti u s-servizzi illegali u ffalsifikati; u t-tqajjim tal-kuxjenza dwar 
dawn il-kwistjonijiet fost il-konsumaturi Ewropej;

14. Jitlob għall-iżvilupp, skont il-programmi ta’ qafas għar-riċerka, ta’ proġetti ta’ riċerka 
innovattiva mmirati lejn il-promozzjoni u l-unifikazzjoni tas-suq tal-kummerċ elettroniku 
tal-UE billi tiżdied il-fiduċja tal-konsumatur, tingħata s-setgħa u l-għażla fl-ambjent 
diġitali;

15. Jemmen li l-midja u l-kapaċità tal-użu tal-kompjuter u l-għarfien dwar dan huma 
essenzjali għall-iżvilupp ta’ ambjent diġitali Ewropew, u għalhekk jitlob li l-kampanji ta’ 
edukazzjoni u informazzjoni jkunu bbażati fuq il-ħarsien tal-konsumatur, il-privatezza u 
s-sigurtà diġitali, u d-drittijiet tal-utent diġitali;

16. Jitlob għall-monitoraġġ effiċjenti tal-iżviluppi legali, tekniċi u ekonomiċi fil-kummerċ 
elettroniku u jinnota l-ħtieġa għal valutazzjoni tal-impatt li għandha titwettaq b’attenzjoni 
u għad-deċiżjonijiet kollha li jaffettwaw is-suq uniku diġitali u s-soċjetà tal-
informazzjoni;

17. Jinnota li iktar żvilupp ta’ aċċess broadband rapidu u ekonomiku huwa essenzjali 
għall-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku, minħabba li n-nuqqas tal-aċċess għall-Internet jibqa’ 
wieħed mill-ikbar ostakoli fl-użu tal-kummerċ elettroniku miċ-ċittadini Ewropej.


