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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Lejn suq uniku aktar sostenibbli għall-impriżi u l-konsumaturi
(2020/2021(INI))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b'mod 
partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

 wara li kkunsidra l-Artikoli 169, 191, 192 u 193 tat-TFUE,

 wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Mejju 2005 dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq 
intern1,

 wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-konsumatur2,

 wara li kkunsidra d-Direttiva 2019/771/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Mejju 2019 dwar ċerti aspetti li jikkonċernaw kuntratti għall-bejgħ ta' oġġetti3,

 wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  li 
jistabbilixxi l-Programm għas-suq uniku, għall-kompetittività tal-intrapriżi, inkluż l-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, u għall-istatistika Ewropea (COM(2018)0441),

 wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2019 bit-titolu 
"Il-Patt Ekoloġiku Ewropew" (COM(2019)0640),

 wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Frar 2020 bit-titolu 
"Strateġija Ewropea għad-data" (COM(2020)0066),

 wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Marzu 2020 bit-titolu 
"Pjan ta' Azzjoni ġdid dwar l-Ekonomija Ċirkolari – Għal Ewropa aktar nadifa u 
kompetittiva" (COM(2020)0098),

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Lulju 2017 dwar ħajja itwal għall-
prodotti: benefiċċji għall-konsumaturi u l-kumpaniji4,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2018 dwar l-implimentazzjoni 
tal-pakkett tal-ekonomija ċirkolari: alternattivi li jindirizzaw l-interfaċċa bejn il-
leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart5,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2020 dwar il-Patt Ekoloġiku 

1 ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.
2 ĠU L 304, 22.11.2011, p. 64.
3 ĠU L 136, 22.5.2019, p. 28.
4 ĠU C 334, 19.9.2018, p. 60.
5 ĠU C 433, 23.12.2019, p. 146. 
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Ewropew6,

 wara li kkunsidra l-pubblikazzjoni tal-Kummissjoni ta' Ottubru 2018 bit-titolu 
"Behavioural Study on Consumers' Engagement in the Circular Economy" (Studju ta' 
Mġiba dwar l-Involviment tal-Konsumaturi fl-Ekonomija Ċirkolari),

 wara li kkunsidra r-rapport taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-2019 bit-titolu "Analysis 
and development of a scoring system for repair and upgrade of products" (Analiżi u 
żvilupp ta' sistema ta' punteġġ għat-tiswija u l-immodernizzar tal-prodotti),

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent tal-4 ta' Diċembru 2019 
bit-titolu "L-ambjent Ewropew – l-istat u l-prospetti 2020",

 wara li kkunsidra l-istudju mwettaq f'Marzu 2020 fuq talba tal-Kumitat tiegħu għas-Suq 
Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u bit-titolu "Promoting product longevity" (Il-
promozzjoni tal-lonġevità tal-prodotti),

 wara li kkunsidra l-analiżi dettaljata mwettqa f'April 2020 fuq talba tal-Kumitat tiegħu 
għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bit-titolu "Sustainable Consumption and 
Consumer Protection Legislation” (Leġiżlazzjoni dwar il-Konsum Sostenibbli u l-
Ħarsien tal-Konsumatur),

 wara li kkunsidra l-Liġi Franċiża Nru 2020-105 tal-10 ta' Frar 2020 dwar il-ġlieda kontra 
l-ħela u dwar l-ekonomija ċirkolari,

 wara li kkunsidra r-rapport bit-titolu "Pour une consommation plus durable en phase avec 
les enjeux européens" (Għal konsum aktar sostenibbli f'konformità mal-isfidi Ewropej) li 
ġie ffinalizzat f'Diċembru 2018 minn Thierry Libaert u ppubblikat mill-Ministeru Franċiż 
tat-Tranżizzjoni Ekoloġika u Solidali,

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Uffiċċju Ewropew tal-Għaqdiet tal-Konsumaturi (BEUC) 
tat-18 ta' Awwissu 2015 bit-titolu "Durable goods: More sustainable products, better 
consumer rights – Consumer expectations from the EU's ressource efficiency and circular 
economy agenda" (Oġġetti sostenibbli: prodotti aktar sostenibbli, drittijiet aħjar tal-
konsumatur – L-aspettattivi tal-konsumatur mill-effiċjenza tar-riżorsi u l-aġenda tal-
ekonomija ċirkolari tal-UE),

 wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel,

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 
(A9-0000/2020),

A. billi quddiem l-iskarsezza tar-riżorsi naturali u l-proliferazzjoni tal-iskart, jeħtieġ li jiġu 
stabbiliti skemi ta' produzzjoni u ta' konsum li jqisu l-limiti tal-pjaneta, bl-użu effettiv u 

6 Testi adottati ta' din id-data, P9_TA(2020)0005. 
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sostenibbli tar-riżorsi tagħna bħala prijorità;

B. billi suq intern sostenibbli għandu jkun ibbażat fuq strateġija trasversali li tindirizza l-
problema tal-obsolexxenza prematura, waqt li jappoġġa l-innovazzjoni u l-impjieg;

C. billi l-konsumaturi huma lesti li jinvolvu ruħhom fi proċess ta' ekonomija ċirkolari, iżda 
għad hemm diversi ostakli, inkluża, qabelxejn, diskrepanza fl-informazzjoni;

D. billi s-swieq tat-tiswija, tal-oġġetti użati u tal-użu mill-ġdid joħolqu opportunitajiet 
ekonomiċi u soċjali u ta' impjiegi u huma mezzi ta' kompetittività għall-bażi industrijali 
Ewropea;

E. billi d-diġitalizzazzjoni dejjem tiżdied tas-soċjetajiet tagħna għandha tikkontribwixxi 
għall-kisba ta' suq sostenibbli, ibbażat fuq it-trasparenza, il-qsim tal-informazzjoni u l-
moderazzjoni;

F. billi s-swieq tal-akkwist pubbliku huma element strateġiku għall-appoġġ tal-bażi 
industrijali Ewropea fit-tranżizzjoni tagħha;

G. billi r-reklamar għandu funzjoni persważiva li tħeġġeġ lill-konsumaturi jżidu l-konsum 
tagħhom, u dan iwassal għal konsegwenzi ambjentali;

Il-ġlieda kontra l-obsolexxenza prematura u d-drittijiet tal-konsumaturi

1. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżviluppa strateġija orizzontali li tinkludi miżuri biex:

(a) tiġi ddefinita l-informazzjoni prekuntrattwali dwar id-durabbiltà u l-possibbiltà ta' 
tiswija ta' oġġett u biex dawn isiru "karatteristiċi essenzjali" ta' oġġett skont id-
Direttivi 2011/83/UE u 2005/29/KE,

(b) jiġi introdott tikkettar mandatorju, ibbażat fuq kriterji standardizzati u trasparenti, li, 
għal skopijiet ta' kumparabbiltà, jinforma lill-konsumatur fil-mument tax-xiri fir-
rigward tal-ħajja mistennija ta' prodott u jistabbilixxi l-għażliet għat-tiswija,

(c) jiddaħħal, għal ċerti kategoriji ta' oġġetti, arloġġ tal-użu sabiex jiġi ffaċilitat l-użu 
mill-ġdid tagħhom,

(d) il-perjodi tal-garanzija legali u tal-preżunzjoni ta' konformità jiġu allinjati mal-ħajja 
mistennija ta' oġġett u jiġu armonizzati fil-livell Ewropew,

(e) tissaħħaħ ir-responsabbiltà tal-manifattur fir-rigward tal-garanzija legali,

(f) prattiki li għandhom l-għan li jqassru l-ħajja ta' oġġett jiġu inklużi fl-Anness I tad-
Direttiva 2005/29/KE: il-produzzjoni intenzjonata ta' prodotti li ma jissewwewx, il-
ħolqien ta' difett waqt id-disinn, tnaqqis fil-prestazzjoni wara aġġornament;

2. Jenfasizza li l-oġġetti diġitali għandhom ikunu soġġetti għal attenzjoni partikolari:

(a) billi tiġi żgurata l-kontinwità tal-aġġornamenti tas-sigurtà għall-perjodu ta' ħajja 
mistennija tal-oġġett, tal-anqas għal ħames snin;
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(b) billi l-aġġornamenti tas-sigurtà jiġu sseparati mill-aġġornamenti fakultattivi, li jridu 
jkunu riversibbli;

3. Ifakkar li l-konsumatur ta' spiss ikun infurmat ħażin dwar id-drittijiet tiegħu u l-mezzi ta' 
rimedju; jitlob li jiġu ffinanzjati miżuri li għandhom l-għan li jnaqqsu b'mod espliċitu din 
id-diskrepanza fl-informazzjoni u li jappoġġaw l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi fl-
azzjoni tagħhom;

Strateġija ta' tiswija

4. Jitlob li l-informazzjoni li ġejja tingħata waqt ix-xiri: disponibbiltà jew le tal-parts, 
perjodu tad-disponibbiltà mid-data tax-xiri, prezz tal-parts , perjodi tal-kunsinna u tat-
tiswija;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi dritt għat-tiswija għall-konsumatur bl-għan li jiġi 
sistematizzat l-użu tagħha bi prezz raġonevoli:

(a) billi jiġi żgurat l-aċċess mingħajr restrizzjoni għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni u għall-parts lill-atturi kollha tas-settur tat-tiswija u lill-konsumaturi;

(b) billi jiġi impost proċess ta' standardizzazzjoni tal-parts, li jħeġġeġ l-interoperabbiltà;

(c) billi jiġi impost perjodu minimu għad-disponibbiltà tal-partsu perjodi massimi 
raġonevoli għall-kunsinna;

(d) billi tingħata preferenza lit-tiswija minflok lis-sostituzzjoni permezz ta' estensjonijiet 
tal-garanzija għall-konsumatur li jagħżel din l-opzjoni;

(e) billi tiġi ffaċilitata t-tiswija bl-introduzzjoni fil-livell Ewropew ta' garanzija legali 
fuq it-tiswija ta' oġġetti li l-garanzija legali tagħhom tkun skadiet;

Strateġija globali lejn ekonomija ta' użu mill-ġdid

6. Jeżiġi li tiġi pprojbita l-qerda ta' oġġetti li għadhom jaħdmu sew sabiex dawn jintbagħtu 
lejn is-suq tal-użu mill-ġdid, u jitlob l-introduzzjoni ta' objettivi kwantifikati;

7. Jenfasizza li t-trasferiment tal-garanzija f'każ ta' bejgħ mill-ġdid ta' oġġett inissel fiduċja 
akbar mill-konsumatur f'dan is-suq u jitlob li din il-garanzija tkun marbuta mal-oġġett u 
mhux max-xerrej;

8. Jitlob li jkun hemm żvilupp fuq skala kbira ta' sistema ta' garanzija estiża għall-oġġetti 
rikondizzjonati, minbarra l-garanzija legali inizjali, kemm biex jiġi appoġġat il-
konsumatur kif ukoll biex jiġi evitat l-abbuż;

9. Jilqa' l-iżvilupp ta' mudelli kummerċjali li jiddiżakkoppjaw il-konsum mill-proprjetà 
materjali, filwaqt li jitlob evalwazzjoni soda tal-impatt tal-ekonomija funzjonali u tal-
effetti potenzjali tar-rikorrenza tagħha;

Strateġija diġitali għas-servizz ta' suq sostenibbli

10. Jilqa' l-aħbar ta' stabbiliment ta' spazju komuni tad-data, kif ukoll ta' "passaport tal-
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prodott" li huwa mezz ta' traċċabbiltà u ta' trasparenza; jitlob li l-istabbiliment ta' dan il-
mekkaniżmu:

(a) ikun orjentat lejn arkitettura deċentralizzata tad-data;

(b) jiżgura l-interoperabbiltà tas-sistemi li jiġu żviluppati għal dan l-għan sabiex jiġu 
evitati l-ostakli teknoloġiċi u ostakli ġodda;

(c) ikun ibbażat fuq l-istandardizzazzjoni ta' strutturi ta' data biex jiġi żgurat l-
ipproċessar tagħha fil-livell tal-Unjoni;

(d) jinvolvi l-adozzjoni ta' linji gwida u ta' kriterji minimi ambizzjużi fir-rigward tal-
qsim u tal-protezzjoni tad-data, kemm għat-tranżazzjonijiet bejn l-intrapriżi (minn 
negozju għal negozju) kif ukoll dawk bejn l-intrapriżi u l-konsumaturi (min-negozju 
għall-konsumatur), sabiex it-traċċabbiltà tal-prodotti titjieb b'mod sinifikanti;

11. Jinnota l-kontribut tat-teknoloġiji diġitali għall-innovazzjoni u l-kontribut tagħhom għal 
ekonomija aktar ċirkolari; jitlob l-introduzzjoni ta' eċċezzjonijiet għar-regolamenti dwar 
il-proprjetà intellettwali sabiex dawn it-teknoloġiji jkunu jistgħu jintużaw b'mod sħiħ 
meta l-interess pubbliku jirrikjedi dan, pereżempju f'każ ta' kriżi tas-saħħa;

12. Jenfasizza li s-settur diġitali għandu impatt ambjentali kbir kemm għall-produzzjoni tal-
oġġetti kif ukoll għall-għoti ta' servizzi, u jappella għal implimentazzjoni ta' indiċi ta’ 
sostenibbiltà diġitali tal-UE bbażat fuq analiżi taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti;

It-tranżizzjoni meħtieġa tal-awtoritajiet pubbliċi 

13. Iqis li s-swieq tal-akkwist pubbliku għandhom ikunu fil-qalba tal-pjan ta' rkupru tal-
ekonomija Ewropea f'konformità mal-Patt Ekoloġiku għall-Ewropa; jitlob li tingħata 
prijorità assoluta lill-istimulazzjoni tad-domanda għal oġġetti u servizzi ekoinnovattivi u 
għall-aċċess tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju Ewropej bl-introduzzjoni, fost l-oħrajn, 
ta' klawżoli preferenzjali ta' allokazzjoni;

14. Jeżiġi r-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni li tirregola l-għoti ta' kuntratti pubbliċi fl-Unjoni sabiex 
jiġi sistematizzat l-użu ta' kriterji ta' sostenibbiltà permezz tal-introduzzjoni ta' objettivi 
vinkolanti, allinjati mal-politiki Ewropej dwar il-klima u l-ambjent u li jagħtu prijorità lil 
ktajjen ta' provvista sostenibbli u qosra;

Marketing u reklamar responsabbli 

15. Jirrakkomanda li l-asserzjonijiet ambjentali tal-produttur u tad-distributur qabel it-
tqegħid fis-suq tal-oġġett jew tas-servizz jiġu rregolati b'mod strett u li jissaħħu l-penali 
f'każ ta' asserzjonijiet qarrieqa permezz tad-Direttiva 2005/29/KE;

16. Jenfasizza r-rwol ewlieni tar-reklamar fil-fenomenu "tal-obsolexxenza psikoloġika" fejn 
prodott funzjonali jitqies li huwa skadut; jikkonkludi li qafas regolatorju f'dan il-qasam 
huwa kruċjali għall-implimentazzjoni ta' suq sostenibbli;

17. Jitlob il-projbizzjoni tar-reklamar ta' servizzi jew ta' prodotti li għandhom effetti 
sproporzjonalment ħżiena fuq l-ambjent jew fuq is-saħħa tal-konsumaturi;



PE650.478v02-00 8/13 PR\1205160MT.docx

MT

18. Jappella għall-implimentazzjoni ta' taxxa Ewropea fuq ir-reklamar sabiex tagħmel tajjeb 
għall-esternalitajiet negattivi li jirriżultaw minn żieda fil-konsum;

19. Jirrakkomanda li r-reklamar immirat jiġi rregolat b'mod strett sabiex dan ma jkunx ibbażat 
fuq it-traċċar ġeneralizzat tal-interazzjonijiet tal-utenti u fuq l-akkumulazzjoni tad-data 
tagħhom;

20. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.



PR\1205160MT.docx 9/13 PE650.478v02-00

MT

NOTA SPJEGATTIVA

INTRODUZZJONI

Il-konklużjoni hija ċara: l-Ewropa tgħix ferm lil hinn minn diversi limiti tal-pjaneta7 u l-konsum 
Ewropew jiddependi ħafna fuq ir-riżorsi estratti u użati barra l-Ewropa8. Għalhekk, is-seba' Pjan 
ta' Azzjoni dwar l-Ambjent tal-UE9 jistabbilixxi bħala objettiv għall-2050 li "Ngħixu Tajjeb, 
Fil-Limiti tal-Pjaneta Tagħna". Minkejja l-progressi li saru f'dan il-qasam u li huma ta' eżempju 
fid-dinja, għadna lura ħafna. Rapporti statistiċi juru li l-jum tal-overshoot Ewropew, il-jum fejn 
l-impronta ekoloġika tal-kontinent taqbeż il-bijokapacità tal-pjaneta, kien l-10 ta' Mejju 2019 u 
li hemm bżonn ta' 2,8 dinjiet biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tagħna jekk l-abitanti kollha tal-
pjaneta jikkunsmaw bħall-Ewropej.10

Il-kriżi tal-COVID-19 uriet kemm l-ekonomiji tagħna huma fraġli u kemm jistgħu jisfaxxaw 
malajr minħabba xokkijiet għal għarrieda. 

Għalhekk, huwa essenzjali li nibdlu radikalment il-mod kif nipproduċu u nikkunsmaw fl-
Ewropa. Il-mod li bih infasslu s-suq uniku tagħna u li bih niżguraw il-ħarsien tal-konsumaturi 
huwa kwistjoni ewlenija għall-kisba ta' din il-bidla fil-mudell fejn jipprevalu s-sostenibbiltà u 
l-ġustizzja soċjali. 

L-Unjoni Ewropea diġà ħadet passi f'din id-direzzjoni. Il-Parlament Ewropew ivvota kważi 
b'mod unanimu favur ir-rapport "Ħajja itwal għall-prodotti: benefiċċji għall-konsumaturi u l-
kumpaniji" ((2016/2272(INI)) fl-2016, wara r-rapport tal-KESE dwar il-kwistjoni11. Bħala parti 
mill-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Ekonomija Ċirkolari, l-UE diġà ħabbret miżuri għal ekonomija 
aktar sostenibbli f'termini ta' prevenzjoni tal-iskart12 kif ukoll f'termini ta' disinn tal-prodotti. 

Dawn l-ewwel aħbarijiet huma promettenti u juru li regolamentazzjoni f'dan is-sens tintlaqa' 
tajjeb kemm mill-intrapriżi kif ukoll mill-konsumaturi. Issa hija kwistjoni ta' trasformazzjoni 
tat-test biex jinkiseb tibdil reali tal-mudell lejn ekonomija serja u reżiljenti.

7 L-ambjent Ewropew – L-istat u l-prospetti 2020, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, p. 50
8 Ibid, p. 49
9 Deċiżjoni Nru 1386/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2013 
dwar Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2020 "Ngħixu Tajjeb, Fil-
Limiti tal-Pjaneta Tagħna": "Fl-2050, ngħixu tajjeb, u fil-limiti ekoloġiċi tal-pjaneta. Il-prosperità tagħna u ambjent 
f'saħħtu jirriżultaw minn ekonomija innovattiva u ċirkolari fejn ma jinħela xejn u fejn ir-riżorsi naturali huma mmaniġġjati 
b'mod sostenibbli, u l-bijodiversità hija mħarsa, apprezzata u rrestawrata f'modi li jsaħħu r-reżiljenza tas-soċjetà tagħna. It-
tkabbir tagħna b'livelli baxxi ta' karbonju ilu li ġie diżakkoppjat mill-użu tar-riżorsi, u b'hekk twittiet it-triq għal soċjetà globali 
sikura u sostenibbli."
10 EU overshoot day, Living Beyond Natures' limits (Jum l-overshoot tal-UE, Ngħixu Lil Hinn mil-Limiti tan-Natura), 
10 ta' Mejju 2019, WWF u Global Footprint Network
11 Opinjoni fuq inizjattiva proprja, Favur konsum aktar sostenibbli: it-tul tal-ħajja tal-prodotti industrijali u t-tiġdid tal-fiduċja 
permezz tal-informazzjoni tal-konsumaturi
12 Direttiva 2018/851/KE (li temenda d-Direttiva 2008/98/KE) 
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Għal prodotti sostenibbli fl-Ewropa

Il-mudell ekonomiku tagħna huwa bbażat fuq sistema ta' konsum żejjed, li tħeġġeġ lill-
produtturi jiffavorixxu sostituzzjoni bla rażan tal-prodotti minħabba l-obsolexxenza prematura 
tagħhom.

Minħabba li l-biċċa l-kbira tal-impatt tal-karbonju tal-prodotti tagħna hija marbuta mal-
produzzjoni tagħhom, huwa essenzjali li nerġgħu nikkunsidraw is-sistema tal-produzzjoni 
tagħna u t-tranżizzjoni lejn prodotti verament sostenibbli. Il-każ tal-ismartphones huwa 
eżempju ċar: 80 % tal-impronta tal-karbonju tal-apparat huwa ġġenerat waqt il-produzzjoni 
tiegħu u 15 % biss tat-telefowns jinġabru u jiġu rriċiklati fi tmiem il-ħajja tagħhom.

Il-ħolqien ta' ekonomija ċirkolari jibda mad-disinn tal-prodott. L-ippjanar tal-materjali u tad-
disinn tal-prodott jiddetermina jekk il-prodott huwiex se jkun sostenibbli, jekk jistax jissewwa 
u jekk jistax jiżżarma faċilment u jiġi riċiklat fi tmiem il-ħajja tiegħu. Il-konsumaturi, min-naħa 
l-oħra, jidhru lesti li jinvolvu ruħhom f'dan il-proċess, iżda jridu jitneħħew ħafna ostakli: 
diskrepanza fl-informazzjoni, tiswija li għadha għalja u kkumplikata wisq minħabba nuqqas ta' 
parts jew sempliċement ta' informazzjoni, nuqqas ta' għarfien dwar id-drittijiet tagħhom f'każ 
ta' prodotti difettużi, eċċ.

Intemmu l-obsolexxenza prematura tal-prodotti.

L-għan huwa li tingħata preferenza lill-produtturi li jiddisinjaw prodotti sostenibbli u, bil-
maqlub, li jiġu penalizzati dawk li d-disinn tagħhom huwa difettuż u mhux sostenibbli. Il-miżuri 
maħsuba jinkludu firxa ta' għodod li jvarjaw minn informazzjoni ċara u armonizzata lill-
konsumatur għar-repressjoni ta' prattiki kummerċjali inġusti li jikkonsistu fit-tqassir apposta 
tal-ħajja ta' prodott jew fil-prevenzjoni tat-tiswija tiegħu. Il-każ speċifiku ta' prodotti diġitali 
għandu jitqies ukoll billi tiġi evitata l-obsolexxenza tas-software tal-prodotti meta dawn jiġu 
aġġornati. Il-kwistjoni tal-allinjament tal-perjodu tal-garanzija legali tal-konformità mal-ħajja 
mistennija tal-prodotti għadha wkoll kwistjoni ewlenija: l-estensjoni tal-ħajja tal-prodotti 
għandha timxi id f'id mal-ħarsien adegwat tal-konsumatur f'każ ta' nuqqas ta' konformità. Dawn 
il-miżuri kkombinati jridu jippermettu armonizzazzjoni f'livell ogħla tal-kwalità tal-prodott u 
jiżguraw il-fiduċja tal-konsumatur fis-suq uniku Ewropew billi jagħtuhom drittijiet konformi 
mal-kwalitajiet irreklamati tal-prodotti.

L-istabbiliment ta' dritt reali għat-tiswija fl-Ewropa

Il-prodotti sostenibbli għandhom ukoll ikunu jistgħu jissewwew sabiex jibqgħu fis-suq għall-
itwal żmien possibbli. Wasal iż-żmien li jintemmu l-prattiki li jipprevjenu jew jagħmlu aktar 
diffiċli t-tiswija tal-prodotti. Bħala medja, 70 % tal-Ewropej jippreferu jsewwu l-prodott 
tagħhom milli jibdlu prodotti difettużi.13 Madankollu, sal-lum ħafna mill-bejjiegħa għadhom 
jippreferu jissostitwixxu l-prodotti.

Għandna niggarantixxu l-liberalizzazzjoni tat-tiswija tal-prodotti fis-suq Ewropew, filwaqt li 

13 "Behavioural Study on Consumers' Engagement in the Circular Economy" (Studju ta' Mġiba 
dwar l-Involviment tal-Konsumaturi fl-Ekonomija Ċirkolari) - Rapport finali, il-Kummissjoni 
Ewropea, Ottubru 2018, ISBN: 978-92-9200-885-7, p. 11
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niżguraw li l-użu tagħha jkun sempliċi u aċċessibbli finanzjarjament. Dan jirrikjedi mhux biss 
informazzjoni disponibbli mill-bidu dwar kemm jista' jissewwa l-prodott, iżda wkoll 
informazzjoni sussegwenti għall-katina tal-valur permezz tad-disponibbiltà ta' parts, żminijiet 
qosra ta' tiswija u aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija lill-bejjiegħa, lis-sewwejja 
indipendenti kif ukoll lill-konsumaturi biex titħeġġeġ it-tiswija personali. B'mod partikolari, is-
sewwejja indipendenti huma network ta' impjieg lokali li huwa essenzjali li jiġi appoġġat. 
Mhuwiex aċċettabbli li l-mekkaniżmi ta' proprjetà intellettwali jirriżervaw it-tiswija tal-prodotti 
għad-disinjatur jew id-distributur. Mekkaniżmi ta' appoġġ, loġistiku kif ukoll finanzjarju, 
għandhom jiġu skjerati għal dan l-għan.

Nixtiequ wkoll nistimulaw il-fiduċja tal-konsumaturi fi prodotti msewwija u nipproponu l-
introduzzjoni ta' garanzija fuq iċ-ċertifikati ta' tiswija tal-prodotti.

Lejn ekonomija tal-użu mill-ġdid

Prodotti sostenibbli u li jistgħu jissewwew huma maħsuba biex jibqgħu fis-suq għal żmien twil 
u jiġu skambjati. Il-fiduċja tal-konsumatur fil-prodotti użati għandha tkun akkumpanjata minn 
trasparenza kif ukoll minn garanziji fuq il-kundizzjoni tal-prodotti. Għalhekk, ir-rabta tal-
garanzija mal-prodott u mhux max-xerrej tippermetti li wieħed jibbenefika aktar mill-
protezzjoni legali li għandhom dawn il-prodotti u li tintemm l-idea żbaljata li skontha prodott 
neċessarjament jitlef il-valur tiegħu meta l-proprjeatrju jinbidel. Li tiġi permessa l-estensjoni 
tal-garanzija f'każ ta' rikondizzjonar hija wkoll parti minn din l-inizjattiva ta' fiduċja. Il-qerda 
prematura tal-oġġetti mhijiex kompatibbli ma' suq sostenibbli. Il-mudelli tan-negozju li 
jikkonsistu f'kiri ta' oġġetti pjuttost milli fix-xiri tagħhom jidhru promettenti, iżda jeħtieġ li 
jkunu soġġetti għal studji apposta biex tiġi żgurata l-vijabbiltà u s-sostenibbiltà tagħhom.

Diġitalizzazzjoni għas-servizz ta' suq sostenibbli

Id-diġitalizzazzjoni hija għodda li rrivoluzzjonat il-mod kif nikkomunikaw, nipproduċu u 
nikkunsmaw. Illum, jenħtieġ li nerġgħu nirkupraw il-kontroll fuq id-diġitalizzazzjoni biex 
niggwidawha lejn futur diġitali mixtieq f'suq sostenibbli. Għal dan l-għan, huwa kruċjali li l-
impatt ambjentali u soċjali tat-teknoloġiji jiġi spjegat b'mod ċar biex l-investimenti u l-isforzi 
fl-innovazzjoni jiġu ggwidati lejn dawk li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u lill-persuni. 
Teknoloġija li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent tiġi ddeterminata permezz ta' analiżi taċ-ċiklu tal-
ħajja kollu tagħha, mill-estrazzjoni tal-materja prima u l-użu mill-ġdid ta' materjal sekondarju 
sal-ipproċessar tiegħu fi tmiem il-ħajja tiegħu, inklużi l-produzzjoni, it-trasport u l-użu tiegħu. 
Għandna nivvintaw mill-ġdid il-kunċett ta' innovazzjoni biex nippermettu l-ħolqien ta' 
diġitalizzazzjoni sostenibbli.

Sabiex jittieħdu deċiżjonijiet infurmati f'termini ta' leġiżlazzjoni, huwa essenzjali li jkun hemm 
aċċess għal data affidabbli biex jittieħdu deċiżjonijiet pubbliċi. L-aċċess pubbliku għal data 
marbuta mal-prodotti u mas-servizzi huwa essenzjali biex tiġi garantita l-implimentazzjoni ta' 
ekonomija ċirkolari, iżda wkoll għal reazzjoni fil-pront f'każ ta' kriżi, b'mod partikolari tas-
saħħa.

L-użu tajjeb tal-għodod diġitali għal suq sostenibbli bl-istabbiliment ta' bażi tad-data komuni u 
passaport tal-prodott jippermetti traċċar aħjar tal-prodotti u tal-komponenti tagħhom tul il-
katina tal-valur, qsim tal-informazzjoni bejn il-produtturi u l-konsumaturi u tisħiħ tas-
sorveljanza tas-swieq.
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Fil-każ tat-teknoloġiji, irridu nkunu partikolarment attenti fir-rigward tal-effetti ta' rikorrenza li 
jġibu magħhom l-avvanzi teknoloġiċi. Għalhekk, il-gwadann fl-effiċjenza ta' teknoloġija 
għandu tendenza li jrendi prodott jew servizz orħos, u għalhekk iwassal għal żieda fil-konsum 
u l-produzzjoni. Din hija r-raġuni għaliex il-liġijiet tas-suq li jiġu abbandunati ma jagħmlux 
awtomatikament is-soċjetajiet tagħna aktar sostenibbli, u li għodod regolatorji għandhom jiġu 
implimentati biex jiżguraw is-sostenibbiltà u r-reżiljenza tas-soċjetajiet tagħna.

Ir-rwol tal-akkwist pubbliku

L-għodda tal-akkwist pubbliku hija importanti minn ħafna aspetti. L-ewwel nett, l-
amministrazzjonijiet għandhom funzjoni ta' mudell u ta' edukazzjoni. Dawn jirrappreżentaw 
ukoll 16 % tal-PDG Ewropew, u jibagħtu sinjali qawwija lis-swieq biex ibiddlu l-prattiki 
eżistenti.

Għalhekk, l-implimentazzjoni ta' suq sostenibbli titlob li l-amministrazzjonijiet pubbliċi jsiru 
mudelli f'termini ta' sostenibbiltà tal-kriterji tal-akkwist pubbliku, billi jiġu introdotti kriterji ta' 
sostenibbiltà tal-prodotti kif ukoll persentaġġ ta' riutilizzazzjoni tal-prodott użat. Dan il-kriterju 
ta' sostenibbiltà jista' jinkludi wkoll li jiġu privileġġati katini ta' valur qosra u prodotti aktar 
lokali. Billi l-aspett soċjali huwa marbut, l-akkwist pubbliku għandu wkoll jiffavorixxi lill-
SMEs. B'kollox, l-SMEs jikkontribwixxu kważi żewġ terzi tal-impjiegi fis-settur privat mhux 
finanzjarju Ewropew u madankollu ta' spiss huma żvantaġġati mir-regoli tal-akkwist pubbliku.

L-akkwist pubbliku għandu jiffavorixxi lil dawk li huma effiċjenti u innovattivi fid-durabbiltà 
u s-sostenibbiltà.

Ir-rikonoxximent tar-responsabbiltà tar-reklamar

L-intrapriżi kull sena jonfqu 1,3 triljun f'komunikazzjonijiet kummerċjali u 600 biljun 
f'reklamar mad-dinja kollha. Għalkemm storikament, ir-reklamar kellu rwol informattiv biex 
jiggwida lill-konsumatur fl-għażliet tiegħu, illum sar għandu rwol ta' persważjoni estrema. Dan 
mhux biss iżid artifiċjalment il-livell ta' konsum globali, imma jidderieġi lill-konsumaturi, 
mhux lejn l-aktar ditti sostenibbli u responsabbli, iżda lejn dawk li jinvestu somom 
konsiderevoli fil-kummerċjalizzazzjoni. Barra minn hekk, l-infiq fir-reklamar jikkonċerna 
prinċipalment numru żgħir ta' kumpaniji, ħafna drabi kumpaniji multinazzjonali kbar, peress li 
l-SMEs u l-mikrointrapriżi m'għandhomx il-baġit biex jagħmlu reklamar simili.

B'mod partikolari, is-suq tar-reklamar online kiber b'mod konsiderevoli minn mindu żviluppa 
l-internet. Sabiex ikompli jiżdied il-bejgħ, ir-rekwiżit ta' reklamar dejjem aktar immirat u 
personalizzat wassal għal prattiċi aggressivi ta' estrazzjoni tad-data personali mill-utenti tal-
internet u mit-teknoloġija diġitali. Dan it-tip ta' prattika jwassal għal dak li l-membri tad-dinja 
akkademika llum jiddeskrivu bħala kapitaliżmu ta' sorveljanza. Huwa essenzjali aktar minn qatt 
qabel li jiġu garantiti l-prinċipji stabbiliti mill-GDPR, iżda wkoll li jiġu rregolati l-prattiċi ta' 
estrazzjoni sistematika tad-data personali minn min jirreklama.

F'dan il-kuntest, huwa fundamentali li tiġi rikonoxxuta r-responsabbiltà tas-settur tar-reklamar 
u li l-prattiki tagħhom jiġu rregolati. Dan għandu jibda b'regolamentazzjoni tal-kontenut, li 
tipprojbixxi pretensjonijiet ekoloġiċi mhux dettaljati, iżda wkoll ir-reklamar ta' prodotti jew 
servizzi li jagħmlu ħsara lis-saħħa jew lill-ambjent.
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Imbagħad, għandu jkun hemm regolamentazzjoni tal-prattiki, billi tiġi regolata l-estrazzjoni 
massiva ta' data personali dwar il-konsumaturi u dak li jixtru, kif ukoll billi tingħata pjattaforma 
lill-atturi soċjali u ambjentali biex jikkomunikaw.

Fl-aħħar nett, għandu jkun hemm responsabbilizzazzjoni finanzjarja, fejn tkun meħtieġa 
trasparenza totali tan-nefqiet tal-intrapriżi fir-reklamar u tiġi stabbilita taxxa Ewropea fuq ir-
reklamar.

KONKLUŻJONI

L-għan ta' dan ir-rapport huwa li ngħaddu għal stadju ġdid f'suq uniku fejn il-prodotti u s-
servizzi kollha jkunu soċjalment ġusti u ekoloġiċi. Suq b'ekonomija ċirkolari u reżiljenti, fejn 
il-konsumaturi jkunu żguri li qed jixtru prodotti u servizzi sikuri, aċċessibbli, f'pożizzjoni li 
jagħmlu għażliet infurmati, u fejn l-aktar produtturi onesti jkunu f'pożizzjoni li jgawdu l-
benefiċċji tas-suq, irrispettivament mid-daqs tagħhom jew mill-baġit inizjali tagħhom. Aħna 
nixtiequ nagħtu s-setgħa lill-konsumaturi u lill-intrapriżi Ewropej onesti biex jiddefendu dinja 
soċjalment u ekoloġikament mixtieqa.


