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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, 
ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-politika industrijali 
(COM(2007)374, li tenfasizza li settur industrijali prosperu huwa bżonnjuż sabiex 
jintlaħqu l-objettivi ta' l-Istrateġija ta' Liżbona ;

2. Huwa ta' l-opinjoni li suq intern miftuħ u kompetittiv fis-servizzi u fl-industrija 
jikkontribwixxi għall-kapaċità ta' l-innovazzjoni u għat-titjib tal-kompetittività tas-settur 
industrijali; 

3. Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni li jikkonsolidaw is-suq Ewropew tat-tagħmir ta' difiża u li 
għandhom l-għan li jtejbu il-kompetittività globali ta' l-intrapriżi tad-difiża fl-UE;

4. Ifakkar fl-importanza ta' l-inizjattiva li għandha l-għan li tistabbilixxi "liġi għall-intrapriżi 
ż-żgħar" fuq livell Ewropew;

5. Jenfasizza l-importanza li tkun ippreservata fil-kuntest tal-politika ta' kompetizzjoni, is-
saħħa ta' l-industrija Ewropea u b'mod partikolari jixtieq li tkun ikkunsidrata l-adattazzjoni 
tal-qafas regolamentarju Ewropew u tar-regoli u standards internazzjonali applikabbli 
għall-iskambju sabiex ikunu promossi l-kundizzjonijiet ekwitabbli ta' kompetizzjoni fuq 
skala internazzjonali;

6. Ifakkar li politika ambizjuża fil-qasam tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali jikkostitwixxi 
element ewlieni tal-kompetittività ta' l-industriji u b'mod partikolari ta' l-SMEs u 
jinkoraġġixxi li jintlaħaq ftehim dwar il-brevetti komunitarji;

7. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta għal direttiva bl-intenzjoni li 
jinħoloq sett komuni konsolidat ta' taxxi imposti fuq il-kumpaniji għall-Istati Membri li 
jixtiequ dan;

8. Jappella biex tkun żviluppata politika industrijali sostenibbli li tistimula speċjalment l-
innovazzjoni ekoloġika; jinkoraġġixxi lill-intrapriżi biex jaħtfu l-opportunitajiet offruti 
mis-suq tat-teknoloġiji l-ġodda u biex jiffukaw l-isforzi tagħhom fuq it-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet tal-karbonju u tat-tniġġis lokali min-naħa l-waħda u fuq it-titjib ta' l-
effiċjenza ta' l-enerġija u ta' l-aħjar użu tar-riżorsi naturali min-naħa l-oħra. 
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