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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni
(2018/2102(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), b'mod 
partikolari l-Artikoli 7, 8, 9, 11,12, 39, 42 u 101 sa 109 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikoli 35, 37 u 38 tagħha,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-18 ta' Ġunju 2018 dwar il-Politika tal-
Kompetizzjoni 2017 (COM(2017)0482) u d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-
Kummissjoni ppubblikat bħala dokument ta' sostenn fl-istess data,

– wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni tad-9 ta' Lulju 2014 intitolat ''Lejn 
kontroll aktar effettiv tal-fużjonijiet tal-UE'' (COM(2014)0449),

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-22 ta' Marzu 2017 sabiex l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni tal-Istati 
Membri jingħataw is-setgħa biex ikunu inforzaturi aktar effettivi, u biex jiġi żgurat il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern (COM(2017)0142),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Frar 2014 dwar ftehimiet ta' 
kooperazzjoni tal-UE dwar l-infurzar tal-politika tal-kompetizzjoni – it-triq 'il quddiem1,

– wara li kkunsidra r-regoli, il-linji gwida, id-deċiżjonijiet, ir-riżoluzzjonijiet, il-
komunikazzjonijiet u d-dokumenti rilevanti tal-Kummissjoni dwar is-suġġett tal-
kompetizzjoni,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tad-19 ta' April 20182 u tal-14 ta' Frar 20173

dwar ir-rapporti annwali tal-2017 u tal-2016 dwar il-politika tal-kompetizzjoni tal-UE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-Kumitat għall-Agrikoltura u 
l-Iżvilupp Rurali (A8-0000/2018),

1. Jilqa' l-attivitajiet u l-isforzi tal-Kummissjoni biex tiżgura l-applikazzjoni effettiva tar-
regoli tal-kompetizzjoni fl-Unjoni;

2. Iqis li r-regoli tal-kompetizzjoni bbażati fuq it-trattat iridu jiġu interpretati fid-dawl tal-
valuri Ewropej usa' li jirfdu l-ekonomija soċjali tas-suq tal-Unjoni, b'mod partikolari l-

                                               
1 ĠU C 93, 24.3.2017, p. 71.
2 Testi adottati, P8_TA(2018)0187.
3 ĠU C 252, 18.7.2018, p. 78.
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protezzjoni ambjentali u soċjali, il-kunsiderazzjonijiet dwar l-ugwaljanza, il-protezzjoni 
tal-konsumatur u s-saħħa pubblika, skont l-Artikolu 7 tat-TFUE; għandu l-fehma, 
għalhekk, li l-attivitajiet li jikkawżaw esternalitajiet soċjali u ambjentali negattivi 
joħolqu distorsjonijiet tas-suq li jeħtieġ li jiġu indirizzati permezz tal-liġi tal-
kompetizzjoni filwaqt, li bil-maqlub, l-attivitajiet li jġibu magħhom benefiċċji soċjali 
jew ambjentali għandhom jitqiesu b'mod espliċitu fil-valutazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
tal-kompetizzjoni bbażati fuq it-trattat;

3. Jirrimarka li anke meta l-prodotti jew is-servizzi jiġu fornuti b'xejn, il-konsumaturi 
xorta jistgħu jkollhom jesperjenzaw imġiba inġusta, bħal degradazzjoni fil-kwalità jew 
prattiki ta' estorsjoni; jitlob għalhekk, għall-finijiet tal-każijiet li qed jiġu kkunsidrati, 
biex tiġi fformulata "teorija tal-ħsara", li għandha tmur lil hinn minn approċċi li 
jiffukaw fuq il-prezz u tqis kunsiderazzjonijiet usa' bħall-impatt fuq il-privatezza taċ-
ċittadini;

4. Jissottolinja l-ħtieġa urġenti ta' qafas effettiv imfassal għall-isfidi ta' ekonomija 
mmexxija mid-data; jinnota b'mod partikolari li l-pjattaformi diġitali, meta 
jikkontrollaw flussi ta' data li dejjem qed jiżdiedu, jiġġeneraw esternalitajiet 
konsiderevoli tan-netwerk u ekonomiji ta' skala, u fl-aħħar, minħabba konċentrazzjoni 
eċċessiva, estrazzjoni ta' redditu u saħħa abbużiva fis-suq, iwasslu għal nuqqasijiet fis-
suq;

5. Jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, biex tiġġudika l-kontroll tad-data meħtieġa 
għall-ħolqien u l-forniment ta' servizzi bħala indikatur għall-eżistenza tas-saħħa fis-suq, 
inkluż meta toħroġ il-gwida tagħha dwar l-Artikolu 102 tat-TFUE, u biex tirrikjedi 
interoperabbiltà bejn il-pjattaformi online u l-fornituri tan-netwerks soċjali; jitlob li l-
Kummissjoni tipprovdi kapitolu ddedikat fuq dawn il-kwistjonijiet fir-rapport annwali li 
jmiss tagħha dwar il-politika tal-kompetizzjoni, inklużi l-istudji tal-każijiet dwar il-
limiti fuq il-prezzijiet f'setturi bħall-pjattaformi online għall-akkomodazzjoni u t-
turiżmu;

6. Iqis li l-limiti ġuriżdizzjonali li jistabbilixxu l-punt ta' tluq għal rieżami ta' fużjoni tal-
UE, li huma bbażati fuq il-fatturat tal-entitajiet destinatarji u dawk akkwirenti, mhumiex 
adegwati għall-ekonomija diġitali, li fiha l-valur ta' spiss jiġi rrappreżentat min-numru 
ta' viżitaturi fuq sit web, għal finijiet ta' reklamar; jissuġġerixxi li dawn il-limiti jiġu 
riveduti u adattati għan-numru ta' konsumaturi affettwati mill-fużjonijiet u l-valur tat-
tranżazzjonijiet relatati;

7. Jissottolinja l-fatt li l-ostakli għad-dħul fl-ekonomija diġitali qed isiru dejjem aktar 
insuperabbli, peress li aktar ma titkompla l-imġiba inġusta, aktar ma jkun diffiċli li 
wieħed imur lura għall-effetti antikompetittivi; jafferma, f'dan ir-rigward, li l-
Kummissjoni għandha tagħmel użu effettiv minn miżuri interim, filwaqt li tiżgura li 
jkun hemm proċess xieraq u d-dritt ta' difiża tal-impriżi li jkunu qed jiġu investigati;

8. Jirrimarka d-diskrepanzi bejn ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat fil-qasam tal-għajnuna 
għal-likwidazzjoni u r-reġim tar-riżoluzzjoni skont id-Direttiva dwar l-Irkupru u r-
Riżoluzzjoni tal-Banek (BRRD); jindika li f'żewġ każijiet reċenti, minkejja l-
konklużjonijiet tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRB) li riżoluzzjoni ma setgħetx tiġi 
ġġustifikata fuq il-bażi tal-interess pubbliku, il-Kummissjoni approvat l-għajnuna mill-
Istat fuq il-bażi li se ttaffi t-tfixkil ekonomiku fuq livell reġjonali, u b'hekk uriet żewġ 
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interpretazzjonijiet distinti ta' interess pubbliku; iħeġġeġ, għalhekk, lill-Kummissjoni 
terġa' tikkunsidra l-interpretazzjoni tagħha tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat rilevanti 
b'mod li jkun konsistenti mal-BRRD u tirrevedi l-Komunikazzjoni Bankarja tagħha tal-
2013 kif xieraq, inkluż il-qasam ta' għajnuna għal-likwidazzjoni;

9. Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex teżamina jekk, minn mindu bdiet il-kriżi, l-
istituzzjonijiet bankarji bbenefikawx minn sussidji impliċiti u minn għajnuna mill-Istat 
permezz tal-għoti ta' appoġġ ta' likwidità minn banek ċentrali; ifakkar fl-impenn li sar 
mill-Kummissarju Vestager fil-qafas ta' djalogu strutturat mal-Kumitat ECON tal-
Parlament f'Novembru 2017 biex jirrifletti fuq distorsjonijiet possibbli tal-
kompetizzjoni li jirriżultaw mill-Programm ta' Xiri mis-Settur Korporattiv tal-BĊE u 
biex jirrapporta lura bi tweġiba kwalitattiva;

10. Jinsab allarmat bil-kbir dwar il-konċentrazzjoni estensiva tal-katina tal-provvista 
alimentari, fejn erba' kumpaniji, kollha b'rabtiet finanzjarji mill-qrib, għandhom sjieda u 
jbigħu sa 60 % tas-suq globali taż-żrieragħ u 75 % tal-pestiċidi globali, għad-detriment 
tal-konsumaturi, il-bdiewa, l-ambjent u l-bijodiversità; jindika li tali oligopolju se 
jagħmel lill-bdiewa saħansitra aktar dipendenti mil-lat teknoloġiku u ekonomiku fuq ftit 
pjattaformi b'one-stop-shop globalment integrati, jipproduċu diversità limitata ta' 
żrieragħ, jagħtu direzzjoni ġdida lit-tendenzi fl-innovazzjoni lil hinn mill-adozzjoni ta' 
mudell ta' produzzjoni li jirrispetta l-ambjent u l-bijodiversità u fl-aħħar mill-aħħar, 
minħabba tnaqqis fil-kompetizzjoni, jiġġeneraw inqas innovazzjoni;

11. Jitlob lill-Kummissjoni tressaq reviżjoni tar-Regolament tal-UE dwar il-fużjoni, sabiex 
tingħata s-setgħa, bħalma għandhom bħalissa ċerti Stati Membri, li tadotta miżuri għall-
protezzjoni tal-ordni pubbliku Ewropew u d-drittijiet u l-prinċipji tat-TFUE u l-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, inkluża l-protezzjoni ambjentali;

12. Jitlob biex l-Artikolu 101(3) tat-TFUE jiġi interpretat, inkluż fil-linji gwida orizzontali 
tal-Kummissjoni, b'tali mod li ma jillimitax biss fuq interpretazzjoni tal-benesseri tal-
konsumaturi li tkun dejqa u ffukata fuq il-prezzijiet iżda li tqis il-ħtieġa għall-effiċjenza 
soċjali u ambjentali, billi tħeġġeġ koordinazzjoni orizzontali sabiex titjieb is-
sostenibbiltà ambjentali u soċjali tal-katina tal-provvista; Jirrimarka li l-effiċjenzi 
ġġenerati minn tali ftehim f'suq rilevanti jridu jkunu biżżejjed biex jissuperaw l-effetti 
antikompetittivi li jipproduċu jew fl-istess suq ġeografiku jew f'suq ġeografiku mhux 
relatat;

13. Jirrikonoxxi li l-impenji legalment vinkolanti meħuda mill-Istati Membri bħala parti 
mill-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima mhux se jitwettqu mingħajr miżuri konkreti tal-istat 
għall-promozzjoni u l-finanzjament tal-produzzjoni u l-użu ta' enerġija rinnovabbli; 
jieħu nota tar-reviżjoni li jmiss tal-linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat u dwar l-
enerġija, li mhux se jkomplu jeskludu tnejn mis-setturi li jibbenefikaw l-aktar minn 
sussidji statali, l-enerġija nukleari u l-estrazzjoni tal-fjuwils fossili, u li jipprevedu aktar 
flessibbiltà għall-enerġija rinnovabbli ġġenerata mill-konsumaturi;

14. Jenfasizza l-importanza li l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni jingħataw biżżejjed riżorsi 
biex iwettqu xogħolhom; Jappoġġja, f'dan ir-rigward, il-qasam propost tal-
kompetizzjoni tal-programm tas-suq uniku skont il-qafas finanzjarju pluriennali 2021-
2027 (QFP);



PE628.570v01-00 6/6 PR\1164884MT.docx

MT

15. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri.
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