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Daħla għar-Rapport Annwali tal-2018 dwar il-Kompetizzjoni 

Minn Margrethe Vestager, Kummissarju għall-Kompetizzjoni 

Is-sena 2018 kienet sena attiva ħafna għall-Kummissjoni fl-infurzar tal-politika u tal-liġi tal-

kompetizzjoni tal-UE: il-Kummissjoni ħadet 395 deċiżjoni dwar fużjonijiet, iddeċidiet 284 darba dwar 

għajnuna mill-Istat, u ddeċidiet fuq aktar minn 20 każ ta’ kartell u ta’ antitrust, żieda ta’ 40 % mill-

2017.  Fl-istess ħin, il-Kummissjoni kompliet tissimplifika l-proċeduri tal-każijiet tal-kompetizzjoni 

biex ittejjeb it-tempestività u l-effettività tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE. L-infurzar tar-regoli tal-

kompetizzjoni stabbiliti fit-Trattat aktar minn 60 sena ilu għadu jixhed il-validità tal-bilanċ delikat li 

laħqu l-fundaturi tal-Unjoni tagħna. Il-politika tal-kompetizzjoni tal-UE kienet għodda politika 

ewlenija biex weġibna għall-isfidi ekonomiċi u finanzjarji. U faċilment nifhmu l-għala: ibbażata fis-sod 

fuq regoli, fatti, evidenza u valutazzjoni ekonomika, din il-politika tipprovdi predittività ġuridika dwar 

l-istat tad-dritt u tagħti valur liċ-ċittadini u lin-negozji tagħha. Fl-istess ħin, tat prova li hija bażi soda 

biex tindirizza sfidi ġodda bla waqfien. 

F’dawn l-aħħar snin, is-swieq għaddew minn bidliet diffiċli, u d-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija 

qiegħda kontinwament tbiddel il-modi li joperaw bihom is-swieq, kif ukoll il-mod kif iġibu ruħhom il-

konsumaturi. Illum jeżistu biss żewġ tipi ta’ industriji — dawk li ġew trasformati mid-diġitalizzazzjoni, 

u dawk li qed jiġu ttrasformati issa. Filwaqt li dan wassal għal innovazzjoni pożittiva, żieda fil-

konnettività, fil-prodotti u fis-servizzi ġodda, jeżisti wkoll bl-istess mod tħassib pubbliku dejjem 

jiżdied dwar l-impatt tiegħu fuq is-soċjetà u mill-perspettiva tal-kompetizzjoni, dwar il-

konċentrazzjoni tal-poter għand ftit kumpaniji diġitali kbar ħafna. Fl-istess ħin, biex nibqgħu rilevanti 

jeħtiġilna nixtarru kontinwament l-istatus quo. 

Għalhekk, ħsibna ħafna dwar x’se tfisser d-diġitalizzazzjoni għall-kompetizzjoni. It-tliet 

investigazzjonijiet tagħna tal-imġiba ta’ Google għenuna nifhmu kif negozji dominanti jistgħu 

jagħmlu ħsara lill-kompetizzjoni f’din l-era diġitali. Sentejn ilu, komplejna l-inkjesta tagħna tas-swieq 

tal-kummerċ elettroniku madwar l-Ewropa, abbażi tal-evidenza minn kważi 2000 negozju Ewropew.  

Segwejna din l-inkjesta b’għadd ta’ każijiet. 

F’Jannar ta’ din is-sena, ġbarna flimkien aktar minn 500 persuna għal konferenza fi Brussell biex 

jiddiskutu kif it-teknoloġija diġitali qed tibdel is-swieq tagħna. Bi tħejjija għal dik il-konferenza, 

ġbarna aktar minn 100 kontribut bil-miktub min-naħat kollha tad-dibattitu. Ftit xhur ilu rċevejna r-

rapport, li ħejjewlna tliet Konsulenti Speċjali, dwar kif id-diġitalizzazzjoni se taffettwa lill-konsumaturi 

fl-Ewropa — u kif il-politika tal-kompetizzjoni tista’ tadatta.  

Wieħed mill-aktar messaġġi importanti f’dak ir-rapport huwa li jeħtieġ li nindirizzaw il-poter tal-

pjattaformi diġitali. Dan jista’ jinkiseb billi tiġi ppreservata l-kompetizzjoni tal-atturi iżgħar mal-

pjattaformi dominanti, billi jiġi bbilanċjat il-poter tal-pjattaformi dominanti u billi jiġi żgurat li dawn 

jittrattaw lill-konsumaturi kummerċjali tagħhom b’mod ġust u trasparenti, billi jiġu osservati mill-qrib 

l-istrateġiji li jimminaw l-interoperabbiltà, kif ukoll permezz ta’ regolamentazzjoni li tiżgura li l-

pjattaformi diġitali jinżammu taħt kontroll demokratiku xieraq. Fir-rigward tal-infurzar tal-

kompetizzjoni, l-aktar sfida importanti hija li wieħed ikun jista’ jintervjeni malajr u b’mod effettiv 

biex it-theddid għall-kompetizzjoni jiġi indirizzat fil-pront, u li wieħed ikun konxju minn strateġiji 

ġodda li jistgħu jagħmlu ħsara lill-kompetizzjoni.  

B’ħarsa lejn il-futur, is-sena li għaddiet il-Kummissjoni pproponiet 37 programm ta’ nfiq għall-Qafas 

Finanzjarju Pluriennali li jmiss tal-2021–2027. Jekk ikun hemm qbil mill-koleġiżlaturi, il-programmi 

jkunu jippermettu li l-politika tal-kompetizzjoni tiġi sostnuta direttament b’baġit indikattiv ta’ EUR 

140 miljun matul is-seba’ snin li ġejjin. Waħda mill-prijoritajiet ewlenin tal-parti tal-kompetizzjoni tal-



 

2 
 

Programm tas-Suq Uniku hija li tgħin lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-għodod tal-IT u l-għarfien espert 

tagħha biex tkompli tinforza b’mod effettiv ir-regoli tal-kompetizzjoni f’ekonomija dejjem aktar 

xprunata mid-data. B’mod speċifiku, dan ifisser li jeħtieġ li nkunu kapaċi nidentifikaw il-każijiet ta’ 

ksur f’dinja li taħdem bl-algoritmi, kif ukoll li nkunu kapaċi nimmaniġġjaw il-każijiet u l-ammonti ta’ 

data fi proporzjonijiet dejjem akbar u aktar kumplessi. Ir-rilevanza, il-kwalità u l-ħeffa fl-azzjonijiet 

tagħna b’rabta mal-kompetizzjoni għadhom essenzjali. L-investigazzjonijiet iridu jkunu rapidi iżda 

wkoll dettaljati u preċiżi, u l-kumpaniji għandhom id-dritt li jinstemgħu. Il-Kummissjoni qed dejjem 

aktar ikollha bżonn ta’ għodod tal-IT preċiżi u adegwati biex tiffoka l-investigazzjonijiet tagħha u 

tlestihom b’ħeffa.  

Biex niżguraw li l-infiq taħt il-Qafas Finanzjarju Pluriennali l-ġdid ikun kemm jista’ jkun effettiv, aħna 

qed nimmiraw li nimmodifikaw ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat b’mod iffukat. Irridu niżguraw li l-

finanzjament nazzjonali — pereżempju mill-fondi strutturali u ta’ investiment Ewropej immaġġjati fil-

livell nazzjonali - u fondi tal-UE mmaniġġjati ċentralment ikunu jistgħu jintużaw flimkien mingħajr 

xkiel iżda mingħajr ma jeskludu l-investiment privat jew ifixklu l-kompetizzjoni bla bżonn. 

Barra minn hekk biex wieħed jibqa’ rilevanti wieħed jeħtieġ awtovalutazzjoni sistematika. Is-sena l-

oħra varajna fost l-oħarjn u f’konformità mal-Linji Gwida tal-Kummissjoni għal Regolamentazzjoni 

Aħjar, l-evalwazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat adottati bħala parti mill-Modernizzazzjoni 

tal-Għajnuna mill-Istat. Dan l-“kontroll tal-idoneità” se jivverifika jekk ir-regoli fil-fatt ħadmux bil-

mod maħsub u se jipprovdi bażi għal deċiżjonijiet, li għandhom jittieħdu mill-Kummissjoni fil-futur, 

dwar jekk inġeddux aktar r-regoli jew possibbilment jaġġornawhom. 

Barra minn hekk, id-Direttiva NEK+ adottata f’Diċembru li għadda se tiżgura li l-Awtoritajiet 

Nazzjonali tal-Kompetizzjoni kollha jkunu jistgħu jiġu ffinanzjati sew u mgħammra kif suppost biex 

jinfurzaw ir-regoli tal-kompetizzjoni madwar l-Unjoni Ewropea. L-awtoritajiet nazzjonali bħalissa 

jieħdu madwar 85 % tad-deċiżjonijiet kollha li japplikaw ir-regoli tal-UE dwar il-kompetizzjoni u t-

tisħiħ tagħhom se jwassal għal infurzar aktar malajr, uniformi u fl-aħħar mill-aħħar aktar effettiv tar-

regoli tal-kompetizzjoni tal-UE. 

Kollox ma’ kollox, nemmen li l-azzjonijiet tagħna fl-2018 u f’dawn l-aħħar snin urew kif il-politika tal-

kompetizzjoni tikkontribwixxi kemm għall-ġustizzja fis-swieq kif ukoll għal riżultati ġusti għaċ-

ċittadini tal-UE, billi tiżgura li n-negozji jkunu jistgħu jikkompetu fuq termini ugwali fis-Suq Uniku, li 

konsegwentement jibbenefika lill-konsumaturi. Ħadna azzjoni b’mod kontinwu biex jipproteġu u 

nirristawraw il-kompetizzjoni ġusta f’għadd ta’ setturi ewlenin, bħall-ekonomija diġitali, is-suq tal-

enerġija, is-settur tat-trasport u s-swieq finanzjarji. Komplejna l-isforzi tagħna biex niżguraw li l-Istati 

Membri ma jagħtux benefiċċji tat-taxxa mhux dovuti lil kumpaniji magħżula li jippermettu lil dawk il-

kumpaniji jevitaw li jħallsu s-sehem ġust tagħhom ta’ taxxa. Fl-istess ħin, ir-regoli tal-Unjoni Ewropea 

dwar l-għajnuna mill-Istat komplew jippermettu lill-Istati Membri jappoġġaw proġetti importanti ta’ 

interess Ewropew komuni (IPCEI), bħall-proġett integrat notifikat b’mod konġunt minn Franza, il-

Ġermanja, l-Italja u r-Renju Unit għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-mikroelettronika, waħda minn sitt 

Teknoloġiji Abilitanti Essenzjali li nqisu bħala kruċjali għall-iżvilupp industrijali futur. Fl-aħħar nett, 

komplejna nimpenjaw ruħna fix-xena globali biex nippromwovu kultura ta’ kompetizzjoni ġenwina, 

fl-Unjoni Ewropea u madwar id-dinja.  

Din hija sena ta’ bidliet importanti għall-Unjoni Ewropea hekk kif l-Unjoni Ewropea qed tħejji ruħha 

biex tilqa’ tim ġdid ta’ mexxejja għaċ-ċiklu istituzzjonali li jmiss. F’dan il-kuntest, ir-rwol tal-politika 

tagħna dwar il-kompetizzjoni jibqa’ kruċjali fil-kontribut għal Ewropa ġusta, sostenibbli u 

kompetittiva. Il-politika tal-kompetizzjoni hija u se tkun għodda ewlenija biex tkompli tagħti spinta 

lill-kompetittività u toħloq il-kundizzjonijiet biex tistimula t-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi, tinvesti 
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fit-teknoloġiji ta’ għada u tappoġġja lis-Suq Uniku u lill-industriji tal-Ewropa jsiru aktar b’saħħithom u 

kapaċi jikkompetu globalment ukoll. 

Dan minħabba li ekonomija Ewropea b’saħħitha teħtieġ kompetizzjoni effettiva, biex iżżommha 

innovattiva u dinamika u jkollha suċċess. Minħabba wkoll li ninsabu f’mument fl-istorja tagħna meta 

l-għażliet se jiddefinixxu t-tip ta’ dinja li ngħixu fiha għal għexieren ta’ snin u jeħtiġilna nkomplu 

niżguraw li nkomplu nipproteġu l-valuri li huma importanti għall-Ewropej.  


