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Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 170(3) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-

mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A8-0204/2017 

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-pjattaformi online u s-suq uniku diġitali 

Il-Parlament Ewropew, 

1. Jenfasizza li ħafna inizjattivi fl-Istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali jirrigwardaw il-

pjattaformi online; jiddispjaċih bin-nuqqas ta' koordinazzjoni u konsistenza bejn dawn l-

inizjattivi; iqis li l-inizjattivi għandhom jikkumplimentaw lil xulxin, biex jiffaċilitaw id-

dħul fis-suq u jippermettu lil-pjattaformi online jżidu l-attivitajiet tagħhom fl-Istati 

Membri; 

2. Jemmen li r-regolamentazzjoni eżistenti spiss ġiet superata minn bidliet diġitali; 

jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-era analoġika ma għandhiex tiġi sempliċement 

ikkuppjata għad-dinja diġitali; jitlob li jkun hemm reviżjoni ambizzjuża tal-leġiżlazzjoni 

eżistenti biex jiġu promossi s-simplifikazzjoni u pożizzjoni favur l-innovazzjoni u li 

tkun teknoloġikament newtrali; iħeġġeġ lill-Istati Membri jevalwaw ukoll jekk il-

prattiċi regolatorji nazzjonali jappoġġawx it-tkabbir tal-ekonomija diġitali fl-Ewropa. 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura kundizzjonijiet ekwi u trawwem il-kompetizzjoni bejn 

il-pjattaformi online; jinnota li pressjonijiet kompetittivi jvarjaw bejn setturi differenti u 

għalhekk definizzjonijiet ġenerali ta' pjattaformi online jew soluzzjonijiet imfassla għal 

kulħadd huma rarament adegwati; 

4.  Jenfasizza li hemm bżonn li r-riformi possibbli jevitaw ir-regolamentazzjoni żejda u 

jilqa' b'sodisfazzjon l-fatt li l-Kummissjoni rrikonoxxiet dan il-periklu; jirrikonoxxi li 

jeżistu vantaġġi fl-applikazzjoni tal-istess regoli għall-online u offline, iżda jemmen li l-

approċċ għandu jittieħed biss meta is-sitwazzjonijiet ikunu verament simili. 

5. Jissottolinja li, b'mod konformi mar-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2016, Lejn Att 

dwar is-Suq Uniku Diġitali1, ir-responsabilità limitata ta' intermedjarji hija essenzjali 

għall-protezzjoni ta' internet miftuħ, id-drittijiet fundamentali, iċ-ċertezza legali u l-

innovazzjoni; jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tipprovdi gwida ħalli l-pjattaformi 

online jiġu assistiti biex jibqgħu konformi mad-Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku; 

                                                 
1 Testi adottati, P8_TA(2016)0009. 
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6. Iwissi li żieda fl-obbligi fil-qasam ta' monitoraġġ fil-pjattaformi online ma tistax 

tissostitwixxi l-infurzar effettiv ta' liġijiet nazzjonali jew Ewropej li jindirizzaw il-

kontenut illegali, b'mod partikolari peress li l-azzjonijiet tal-entitajiet privati ma jistgħux 

jissostitwixxu l-proċess dovut xieraq u l-protezzjoni mogħtija għall-eżerċizzju liberu 

tad-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini;  

7. Jieħu nota tar-riżultati interim tal-istudju tal-Kummissjoni dwar prattiki B2B minn 

pjattaformi online, u t-tħassib espress mill-parteċipanti, b'mod partikolari fost l-SME; 

jenfasizza l-importanza ta' pjattaformi online għall-SME li qed ifittxu aċċess għas-suq 

b'mod effikaċi f'termini ta' spejjeż, u li dawn il-kumpanniji jistgħu jiġu penalizzati bil-

kbir minn prattiki inġusti;  

8. Jinnota li l-Kummissjoni se tkompli tikkunsidra r-risposta l-aktar adegwata għall-

evalwazzjoni tagħha ta' prattiki B2B, iżda jemmen li, bħala minimu, għandhom ikunu 

disponibbli proċeduri adegwati għar-riżoluzzjoni ta' tilwim u/jew għar-rimedju; iqis li 

miżuri li jżidu t-trasparenza fuq il-mekkaniżmi tal-iffissar tal-prezzijiet u tal-klassifika 

tar-riċerka mhux biss se jtejbu r-relazzjonijiet BEB iżda se jrendu wkoll il-konsumatur 

iktar informat; 

9. Jenfasizza li l-liġi tal-kompetizzjoni tal-UE hija bbażata fuq prinċipji sodi u stabbiliti li 

huma adattati għall-iskop tagħhom għas-suq diġitali meta jiġu applikati b'mod rigoruż; 

jilqa' l-approċċ proattiv tal-azzjonijiet tal-Kummissjoni dwar l-infurzar, u jinkoraġġixxi 

l-ħidma b'mod partikolari fuq l-interazzjoni bejn il-kontroll u l-użu tad-data u l-liġi tal-

kompetizzjoni;  

10. Jenfasizza l-ħtieġa li l-Kummissjoni tieħu deċiżjonijiet f'waqthom f'każijiet tal-

kompetizzjoni fid-dawl tal-pass mgħaġġel tas-settur diġitali; iqis li Kodiċijiet ta' Prattika 

settorjali jistgħu jkunu għodod effettivi biex jiskoraġġixxu prattiki antikompetittivi, 

barra minn każijiet individwali; 

Or. en 

 

 


