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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu 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:

1. Jenfasizza li l-kummerċ elettroniku huwa settur li qed jikber malajr, li joħloq l-impjiegi, u 
li waħda mir-raġunijiet ewlenin għas-suċċess tiegħu huwa l-kwalità tas-servizzi ta' 
konsenja; jenfasizza, għalhekk, li l-intrapriżi tal-konsenja għandhom jistinkaw biex 
jimplimenta titjib innovattiv fl-għażliet ta’ konsenja (pereżempju punti ta’ ġbir għall-
pakketti minn ċentri tat-trasport, notifika permezz tal-informatika) u jtejbu u 
jimplimentaw ktajjen loġistiċi ekoloġiċi; jemmen, barra minn hekk, li t-tkabbir kontinwu 
fis-settur m’għandux ikun ristrett minn estensjoni tal-qafas regolatorju;

2. Jemmen li l-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku transkonfinali jiddependi wkoll fuq il-
fiduċja tal-konsumaturi u li l-ħolqien ta’ netwerk Ewropew ta’ ċentri nazzjonali għar-
riżoluzzjoni ta’ problemi bħas-Solvit għandu jservi sabiex jassigura lill-konsumaturi, kif 
tagħmel is-sistema ta' twissija bħar-RAPEX li tista' twissi dwar siti ħatja ta' prattiki 
frawdolenti;

3. Jinnota li l-iżvilupp tal-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju tal-kummerċ elettroniku huwa 
limitat għall-iskala transkonfinali; jinkoraġġixxi l-kollaborazzjoni bejn l-intrapriżi ta’ daqs 
żgħir u medju kif ukoll permezz tal-korpi rappreżentattivi tagħhom biex jinnegozjaw 
prezzijiet ta’ konsenja iktar vantaġġużi, notevolment permezz tal-introduzzjoni ta’ 
pjattaformi onlajn kondiviżi, u biex itejbu l-kwalità tas-servizzi tagħhom;

4. Jinnota li l-bejjiegħ bl-imnut li jopera onlajn jagħmel l-ordni mal-konsenjatur u, għalhekk, 
għandu jassumi r-responsabilità għall-informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tal-konsenja 
tal-pakketti skont l-għażliet differenti li jipproponi, bħall-prezz, id-dewmien medju tal-
konsenja, il-garanziji tal-konsenja u l-possibbiltajiet tal-monitoraġġ u l-ġestjoni tal-
pakketti li jintbagħtu lura; jitlob, f’dan ir-rigward, li jkun hemm standards aħjar ta’ 
informazzjoi u trasparenza, notevolment permezz tal-infurzar xieraq tad-
Direttiva 2011/83/UE dwar id-drittijiet tal-konsumaturi u b’mod partikolari l-klawsoli li 
hemm fiha relatati mal-kuntratti li jsiru mill-bogħod li jistipulaw ir-responsabilitajiet tal-
bejjiegħa bl-imnut li joperaw onlajn;

5.  Jemmen li l-konsumaturi jħobbu jkollhom għażla bejn possibilitajiet differenti ta’ 
konsenja u li l-bejjiegħa bl-imnut li joperaw onlajn, għalhekk, għandhom jagħmlu minn 
kollox biex joffru diversi għażliet, inkluż għall-bejgħ transkonfinali, u li l-intrapriżi tal-
konsenja u l-operaturi postali jridu jaħdmu sabiex jipproponu firxa ta’ servizzi u prezzijiet 
għall-konsenji fl-UE, inklużi possibilitajiet ta’ monitoraġġ u ritorn, kif ukoll possibilitajiet 
differenti ta’ punti ta’ konsenja;

6. Jiddispjaċih dwar il-frammentazzjoni tas-settur postali Ewropew fin-netwerks nazzjonali 
ftit interoperabbli, kif ukoll in-nuqqas ta’ integrazzjoni tat-trasport bit-triq, ferrovjarju u 
fuq l-ilma; jitlob lill-Kummissjoni tieħu inizjattivi u taħdem mal-industrija, meta xieraq 
fuq il-bażi tal-ħidma li saret mill-operaturi differenti fis-settur, sabiex tħeġġeġ lill-
konsenjaturi u lill-bejjiegħa bl-imnut li joperaw onlajn jaħdmu flimkien u biex 
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jintensifikaw l-isforzi tagħhom għal interoperabbiltà aħjar, partikolarment fis-sistemi tal-
ittikkettjar u t-traċċabilità.

7. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza taċ-ċertezza legali għall-iżgurar tal-fiduċja tal-
konsumatur; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza li l-konsumaturi jkunu informati kif 
suppost dwar il-leġiżlazzjoni applikabbli;

8. Jinnota li fi wħud mill-Istati Membri jeżistu dgħjufijiet fir-rigward tal-kompetizzjoni 
transkonfinali bejn l-operaturi tal-konsenja, u jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' trasparenza 
dwar il-kundizzjonijiet tal-ipprezzar u l-prestazzjoni tas-servizzi kkonċernati; iqis, b'mod 
partikolari, li għandhom jiġu stabbiliti għodod biex tingħata informazzjoni dwar l-offerti 
tal-operaturi kollha tal-konsenja fil-livell Ewropew;

9. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiżguraw traspożizzjoni u l-
implimentazzjoni korretti tal-qafas regolamentarju eżistenti dwar il-protezzjoni tal-
konsumatur, il-kwalità tas-servizzi ta’ konsenja, il-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar il-
kompetizzjoni u s-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim; Għalhekk jinsisti fuq il-ħtieġa li 
jingħataw il-kapaċitajiet finanzjarji, materjali u umani li jippermettulhom iwettqu sew l-
missjonijiet tagħhom.

10. Jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' tikketti u ċertifikati għas-servizzi ta’ konsenja li jistgħu jkunu 
rikonoxxuti fil-livell Ewropew, ikopru l-katina sħiħa ta' konsenja tal-operaturi u jinħarġu 
mill-awtoritajiet kompetenti, u b’hekk jinkoraġġixxu lill-intrapriżi jtejbu l-prestazzjoni 
tagħhom, inklużi r-rekwiżiti għall-proċeduri ta’ trattar tal-ilmenti u s-soluzzjoni tat-tilwim, 
kundizzjonijiet soċjali u aspetti ambjentali, u b'hekk il-konsumaturi jingħataw il-fiduċja 
fil-kwalità, l-affidabilità u s-solidezza soċjali u ambjentali tas-servizzi offruti u dawn 
jitħeġġu jagħżlu metodi iktar sostenibbli ta’ konsenja, filwaqt li din l-evoluzzjoni twassal 
għal tkabbir ekonomiku solidu u l-ħolqien tal-impjiegi; iqis li ċ-ċertifikazzjoni tas-siti tal-
kummerċ elettroniku se tgħin sabiex tiżdied il-fiduċja tal-konsumatur fil-kummerċ 
elettroniku u b’hekk fil-proċess tal-konsenja ta’ pakketti;

11. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żviluppati regoli u oqfsa komuni għall-ordni tal-pakketti 
elettroniċi u li tinħoloq pjattaforma Ewropea għall-provvediment u l-iskambju ta’ 
informazzjoni dwar id-drittijiet tal-konsumaturi;

12. Iħeġġeġ li l-politiki kkonċernati jqisu l-impatt tal-konsenji ta’ pakketti mill-kummerċ 
elettroniku fuq it-traffiku urban u fuq t-tniġġis atmosferiċi li joriġina miż-żieda f’daqqas 
fin-numru ta’ konsenji individwali, ħaġa li m'għandhiex twassal għal żviluppi li 
jikkontradixxu l-miri soċjali jew ambjentali tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tiddiskkuti 
mal-partijiet ikkonċernati dwar il-bżonn li jiġu implimentati loġistiċi ekoloġiċi, u b’mod 
partikolari dwar il-kwistjoni ta’ ‘l-aħħar kilometru’ fiż-żoni urbani, filwaqt jitqiesu fatturi 
li għandhom x’jaqsmu mal-ambjent, mal-mezzi tat-trasport, mal-ippjanar tal-ibliet, mal-
kwalità u l-għażla tas-servizzi u mar-regoli tal-kompetizzjoni;

13. Iqis li r-rilevanza ta' reviżjoni tad-Direttiva 2008/6/KE biex jiġu ffaċċjati l-isfidi preżenti 
tista' tiġi evalwati biss wara l-analiżi tar-rapport ta' evalwazzjoni dwar l-implimentazzjoni 
tagħha u fid-dawl tal-isforzi magħmula mill-partijiet interessati; jemmen li kwalunkwe 
konsiderazzjoni ta’ estensjoni tar-regolamentazzjoni f’dan is-suq kompetittiv trid tkun 
ibbażata fuq l-evidenza u tikkunsidra x’impatt se tħalli aktar regolamentazzjoni fuq l-
operazzjonijiet tas-suq u fuq it-tkabbir tas-suq
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14. Jistieden lill-Istati Membri jiġġieldu kontra x-xogħol mhux dikjarat u jiżguraw 
kundizzjonijiet soċjali tajbin raġonevoli għall-impjegati fis-settur tal-konsenja, inklużi 
kundizzjonijiet tax-xogħol u pagi ġusti u diċenti kif ukoll u taħriġ u edukazzjoni 
innovattivi u komprensivi għall-persunal, peress li l-intrapriżi tal-konsenja huma suġġetti 
għal skadenti tal-konseja u pressjonijiet ta' profittabilità li jistgħu jħajruhom jirrikorru 
għall-użu ta’ kuntratti tax-xogħol temporanji u kundizzjonijiet inaċċettabbli tax-xogħol 
bħal rikors eċċessiv għas-sottokuntrattar u l-użu ta' ħaddiema impjegati għal rashom; 
jappella lill-Istati Membri biex jaġixxu fid-dawl tal-iżgurar ta’ kompetizzjoni ġusta bejn l-
operaturi u jżidu l-kontrolli fuq is-sottokuntratturi sabiex jikkonformaw mat-termini legali 
u kollettivi tax-xogħol;

15. Jenfasizza li l-protezzjoni tad-data personali ta’ individwu, u l-protezzjoni tad-data 
inġenerali, hi ta’ importanza kbira u li kull miżura ġdida li tittieħed għandha tkun suġġetta 
għal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data tal-UE u b’mod partikolari għad-
Direttiva 95/46/KE;
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