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Din is-sena tikkommemora s-60in anniversarju minn meta ġie ffirmat it-Trattat ta’ Ruma, li witta t-triq 

ta’ dak li llum hi l-Unjoni Ewropea. Dak li bnejna flimkien f’dawn l-aħħar sittin sena hija kisba 

inkredibbli: komunità ta’ libertà u prosperità, misjuqa mir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-istat 

tad-dritt, li ġabet flimkien 500 miljun persuna minn madwar il-kontinent tagħna. 

It-Trattat ta’ Ruma bdielna t-triq lejn Suq Uniku għal prodotti, xogħol u servizzi. Ir-rwol tiegħi bħala 

Kummissarju għall-Kompetizzjoni huwa li ngħin biex is-Suq Uniku jkun f’pożizzjoni li jaħdem b’mod 

ġust u effiċjenti, b’tali mod li joħloq il-kundizzjonijiet biex il-prezzijiet jibqgħu kompetittivi, biex il-

konsumaturi jkunu offruti għażla usa’ ta’ prodotti u servizzi ta’ kwalità, u biex jinżammu inċentivi 

tajba għan-negozji biex jinnovaw.  

Is-Suq Uniku tagħna ma setax jisfrutta l-potenzjal sħiħ tiegħu mingħajr is-sistema Ewropea tal-politika 

tal-kompetizzjoni u l-infurzar: kull deċiżjoni li nieħdu — dwar il-fużjonijiet, l-antitrust jew l-għajnuna 

mill-Istat — turi li kulħadd hu mistieden biex iġib in-negozju tiegħu fis-swieq kompetittivi tal-Ewropa, 

sakemm dawn jimxu mar-regoli. Fuq livell ċentrali, l-azzjoni tagħna għandha l-għan li terġa’ ġġib 

kundizzjonijiet kompetittivi indaqs fis-Suq Uniku. 

Fi żminijiet ta’ globalizzazzjoni, neħtieġu wkoll li niżguraw li dinja tal-kummerċ globali, u negozji 

globali jagħtu lin-negozji ż-żgħar u l-individwi ċans ġust. Dan ifisser li, bħala dawk li jinforzaw il-

kompetizzjoni, għandna r-responsabbiltà li nagħmlu differenza. In-negozji u ċ-ċittadini tal-UE hemm 

bżonn li jikunu jafu kif is-swieq miftuħa u l-kompetizzjoni vibranti huma ta’ benefiċċju għal kulħadd, u 

mhux biss l-ftit b’saħħithom. Dan hu preċiżament li jfisser l-infurzar tal-kompetizzjoni. 

Nemmen li l-azzjonijiet tagħna fl-2016 wrew kif il-politika dwar il-kompetizzjoni tikkontribwixxi għall-

formazzjoni ta’ soċjetà aktar ġusta, fejn l-atturi ekonomiċi kollha — kbar u żgħar — jobdu l-istess 

regoli. Ħadna azzjoni biex inħarsu u nirrestawraw kompetizzjoni ġusta f’għadd ta’ setturi ewlenin, 

bħall-ekonomija diġitali, is-suq tal-enerġija, is-settur tat-trasport u s-suq finanzjarju. Aċċertajna li l-

Istati Membri ma jagħtux benefiċċji indebiti lil kumpaniji magħżula, inkluż permezz ta’ għodod ta’ 

tassazzjoni. Impenjajna ruħna fuq il-livell dinji biex nippromwovu kultura ġenwina ta’ kompetizzjoni, 

fl-UE u madwar id-dinja.  

Din mhix xi ħaġa li ksibniha billi ħdimna għal rasna: sittin sena ta’ Ewropa unita wrew li l-aħjar 

riżultati jinkisbu meta nikkooperaw u naħdmu flimkien. Approċċ bħal dan japplika wkoll fl-infurzar 

tal-kompetizzjoni.  

L-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri jaħdmu id f’id fuql-

infurzar tar-regoli antitrust tal-UE fil-qafas tan-Netwerk Ewropew għall-Kompetizzjoni (NEK). Iżda 

mhux l-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni kollha għandhom l-għodod li jeħtieġu. Minħabba r-

rwol kruċjali tagħhom għall-ħarsien tal-konsumaturi Ewropej, irridu li kollha kemm huma jkunu 

kapaċi jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom b’mod totalment indipendenti u jkollhom għodod effettivi 

għad-dispożizzjoni tagħhom sabiex iwaqqfu u jippenalizzaw il-ksur. 

Huwa għalhekk li fit-22 ta’ Marzu li għadda ppreżentajna proposta leġiżlattiva ġdida biex nippermettu 

lill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni tal-Istati Membri biex jisfruttaw il-potenzjal sħiħ tagħhom u biex 

ikunu infurzaturi iktar effettivi tar-regoli tal-antitrust tal-UE. Il-proposta għandha l-għan li tiżgura li 



dawn ikollhom l-għodod kollha li għandhom bżonn biex jagħmlu dan. L-għan huwa qasam tal-infurzar 

komuni u ġenwina  tal-kompetizzjoni fis-Suq Uniku, li jippromwovi l-għanijiet ġenerali ta’ swieq 

kompetittivi u jwassal għat-tkabbir u l-impjiegi.  

Peress li kull awtorità nazzjonali hija differenti, il-proposta għal regoli ġodda tieħu l-forma ta’ 

Direttiva li se tippermetti li jiġu rispettati l-karatteristiċi nazzjonali. Id-Direttiva intbagħtet lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex tiġi adottata, f’konformità mal-proċess leġiżlattiv normali. Din 

il-proposta ma tikkonċernax il-ħolqien ta’ liġijiet ġodda tal-kompetizzjoni — hija dwar it-titjib tal-

infurzar tar-regoli eżistenti mill-Istati Membri fi sħubija mal-Kummissjoni. 

Ir-regoli proposti, la darba jiġu adottati, se jipprovdu lill-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni 

b'sett minimu ta’ għodod komuni, kif ukoll b'setgħat effettivi ta’ infurzar, sabiex jiġi żgurat li huma: a) 

jaġixxu b’mod indipendenti meta jinfurzaw ir-regoli antitrust tal-UE u jaħdmu b’mod totalment 

imparzjali, mingħajr ma jieħdu struzzjonijiet minn entitajiet pubbliċi jew privati; b) ikollhom ir-riżorsi 

neċessarji finanzjarji u umani biex ikunu jistgħu jaħdmu; c) ikollhom is-setgħat kollha meħtieġa biex 

ikunu jistgħu jiġbru l-evidenza kollha relevanti, bħal ma hu d-dritt li jfittxu f’telefons ċellulari, laptops 

u tablets; d) ikollhom l-għodod neċessarji biex ikunu jistgħu jimponu sanzjonijiet proporzjonati u ta’ 

deterrent fil-każ ta’ ksur tar-regoli tal-antitrust tal-UE; e) ikollhom programmi ta’ klemenza 

kkoordinati li jinkoraġġixxu lill-kumpaniji jressqu evidenza ta’ kartelli illegali.  

Naturalment, il-ġustizzja hija triq b’żewġ direzzjonijiet. Għal atturi ekonomiċi, dan ifisser li huma 

għandhom jirrispettaw ir-regoli. Għall-awtoritajiet tal-kompetizzjoni jfisser li jeħtiġilhom jużaw l-

awtorità tagħhom b’mod xieraq, filwaqt li jirrispettaw bis-sħiħ id-drittijiet ta’ difiża tal-kumpaniji. Il-

kumpaniji għandhom id-dritt li jkunu jafu bil-każ kontra tagħhom, u biex ikollhom l-opportunità li 

jirrispondu. Għalhekk, il-proposta tal-Kummissjoni tenfasizza l-fatt li l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni 

jridu jirrispettaw dawn id-drittijiet, f’konformità mal-Karta tal-UE tad-Drittijiet Fundamentali. 

L-infurzar effettiv fil-qasam tal-kompetizzjoni tgħin lill-Ewropej jiksbu l-benefiċċji kollha tal-

kompetizzjoni. Bħala infurzaturi tal-kompetizzjoni, aħna ferm konxji li d-deċiżjonijiet u l-inizjattivi 

marbuta mal-politika tal-kompetizzjoni huma ta’ valur fid-dinja reali.  Dawn jaffettwaw il-ħajja ta’ 

kuljum tan-negozji u l-konsumaturi. Jindirizzaw l-ostakli ewlenin għat-tkabbir u l-innovazzjoni. 

Jippermettu lill-kumpaniji kollha, inklużi l-intrapriżi żgħar u medji, biex jikkompetu fuq il-merti 

tagħhom. Fl-aħħar mill-aħħar, iżommu kundizzjonijiet ugwali fi ħdan Suq Uniku miftuħ li joħloq l-

impjiegi li neħtieġu. 

 


