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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

47. Jenfasizza li – kif iddikjarat il-

Kummissjoni għas-sitt darba fir-rapport 

annwali tagħha dwar il-kompetizzjoni – l-

għajnuna temporanja mill-Istat fis-settur 

finanzjarju kienet meqjusa meħtieġa għall-

istabbilizzazzjoni tas-sistema finanzjarja 

globali, iżda li din trid titnaqqas malajr, 

jew titneħħa kompletament u tiġi 

eżaminata, ladarba l-Unjoni Bankarja 

tkun tlestiet; jistieden lill-Kummissjoni u 

lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 

(ESMA) jiżguraw li l-leġiżlazzjoni kollha 

tal-ħarsien tal-konsumatur – bħall-MIFID 

jew l-IDD – tiġi applikata b'mod 

konsistenti fis-Suq Uniku kollu u jitlob lill-

Kummissjoni u lill-ESMA jiżguraw li ma 

jkun hemm l-ebda arbitraġġ regolatorju fl-

implimentazzjoni ta' din il-leġiżlazzjoni; 

jistieden lill-Kummissjoni tqis il-

possibbiltà li torbot l-għajnuna mill-Istat 

lill-banek mal-kundizzjonalità ta' kreditu 

lill-SMEs; 

47. Jenfasizza li – kif iddikjarat il-

Kummissjoni għas-sitt darba fir-rapport 

annwali tagħha dwar il-kompetizzjoni – l-

għajnuna temporanja mill-Istat fis-settur 

finanzjarju kienet meqjusa meħtieġa għall-

istabbilizzazzjoni tas-sistema finanzjarja 

globali, iżda li din trid titnaqqas malajr, 

jew titneħħa kompletament u tiġi 

eżaminata mill-aktar fis possibbli; jistieden 

lill-Kummissjoni u lill-Awtorità Ewropea 

tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) jiżguraw li l-

leġiżlazzjoni kollha tal-ħarsien tal-

konsumatur – bħall-MIFID jew l-IDD – 

tiġi applikata b'mod konsistenti fis-Suq 

Uniku kollu u jitlob lill-Kummissjoni u lill-

ESMA jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda 

arbitraġġ regolatorju fl-implimentazzjoni 

ta' din il-leġiżlazzjoni; jistieden lill-

Kummissjoni tqis il-possibbiltà li torbot l-

għajnuna mill-Istat lill-banek mal-

kundizzjonalità ta' kreditu lill-SMEs; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

182. Jirrimarka li l-konsumaturi fis-suq 

uniku qed jinbigħulhom prodotti li fihom 

ingredjenti li jvarjaw bejn konsenja u 

oħra minkejja li l-isem tal-prodott u l-

ippakkjar ikunu l-istess; jistieden lill-

Kummissjoni tiddetermina jekk din il-

prattika għandhiex riperkussjonijiet 

negattivi għall-produtturi lokali, 

speċjalment l-SMEs, u jekk dan jirriżultax 

f'diskriminazzjoni fost il-konsumaturi bit-

tqegħid ta' prodotti ta' kwalità inferjuri; 

182. Jitlob lill-Kummissjoni teżamina jekk 

hemmx xi diskrepanzi fil-bejgħ ta' 

prodotti fis-suq uniku, li jista' jkollhom 

impatt negattiv fuq il-produtturi lokali, 

speċjalment l-SMEs; 

Or. en 

 

 


