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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE
(2012/XXXX(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni tal-2011 dwar il-linja politika dwar il-
Kompetizzjoni (COM(2012)0253 finali) u d-Dokument ta’ Ħidma tal-Istaff tal-
Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2012)0141),

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 tas-16 ta' Diċembru 2002 
dwar l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 81 u 82 tat-
Trattat1,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 tal-20 ta' Jannar 2004 
dwar il-kontroll ta' konċentrazzjonijiet bejn impriżi (ir-Regolament tal-KE dwar l-
Għaqdiet)2,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-13 ta’ Ottubru 2008 dwar l-
applikazzjoni ta’ regoli dwar l-għajnuna mill-Istat għal miżuri meħuda fejn jidħlu 
istituzzjonijiet finanzjarji fil-kuntest tal-kriżi finanzjarja preżenti (il-Komunikazzjoni 
Bankarja)3,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-5 ta’ Diċembru 2008 bit-titlu 
‘Ir-rikapitalizzazzjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji fil-kriżi finanzjarja preżenti: 
limitazzjoni tal-għajnuna għall-minimu meħtieġ u protezzjoni kontra distorsjonijiet ta’ 
kompetizzjoni mhux mistħoqqa (il-Komunikazzjoni dwar ir-Rikapitalizzazzjoni)4,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni milll-Kummissjoni tal-25 ta’ Frar 2009 dwar it-
trattament ta’ assi indeboliti fis-settur bankarju tal-Komunità (il-Komunikazzjoni dwar 
Assi Indeboliti)5,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Lulju 2009 fuq ir-ritorn 
għall-vijabbiltà u l-valutazzjoni tal-miżuri ta’ ristrutturar fis-settur finanzjarju fil-kriżi 
attwali skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat6,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2008 dwar 
qafas temporanju għal miżuri ta’ għajnuna mill-Istat biex isostnu l-appoġġ għall-
finanzjament fil-kriżi finanzjarja u ekonomika attwali (il-Qafas Temporanju oriġinali)7,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2008 dwar 

                                               
1 ĠU L 1, 4.1.2003, p. 1.
2 ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.
3 ĠU C 270, 25.10.2008, p. 8.
4 ĠU C 10, 15.1.2009, p. 2.
5 ĠU C 72, 26.3.2009, p. 1.
6 ĠU C 195, 19.8.2009, p. 9.
7 ĠU C 16, 22.1.2009, p. 1.
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qafas temporanju għal miżuri ta’ għajnuna mill-Istat biex isostnu l-appoġġ għall-
finanzjament fil-kriżi finanzjarja u ekonomika attwali (il-Qafas Temporanju oriġinali)1, li 
ntemm fil-31 ta’ Diċembru 2010,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tar-regoli 
dwar l-għajnuna mill-Istat tal-Unjoni Ewropea għall-kumpens mogħti għall-fornitura ta' 
servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali2,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Diċembru 2011 dwar l-
applikazzjoni tal-Artikolu 106(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għall-għajnuna mill-Istat taħt il-forma ta' kumpens għas-servizzi pubbliċi mogħti lil ċerti 
impriżi inkarigati bil-ġestjoni ta' servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali3,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni intitolata ‘Qafas tal-Unjoni 
Ewropea għall-għajnuna mill-Istat fil-forma ta’ kumpens ta’ servizz pubbliku (2011)’4,

– wara li kkunsidra Regolament tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-
Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal għajnuna de 
minimis mogħtija lil intrapriżi li jipprovdu Servizzi ta’ Interess Ekonomiku Ġenerali5,

– wara li kkunsidra l-istudju ta’ Ġunju 2011 bl-isem ‘Għajnuna tal-Istat – Regoli dwar 
kriżijiet għas-settur finanzjarju u l-ekonomija reali’, ikkummissjonat mill-Parlament6,

– wara li kkunsidra l-istudju ta’ Ġunju 2012 bl-isem ‘Rimedju Kollettiv fl-ambitu tal-
Antitrust’, ikkummissjonat mill-Parlament7, 

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma tal-Kummissjoni bl-isem ‘Konsultazzjoni 
pubblika:  Lejn Approċċ Ewropew Koerenti għal Rimedju Kollettiv’ (SEC(2011)0173),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem ‘Il-Modernizzazzjoni tal-
Għajnuna mill-Istat tal-UE" (COM(2012)0209),

– wara li kkunsidrat il-linji gwida tal-Kummissjoni dwar ċerti miżuri ta’ għajnuna mill-Istat 
fil-kuntest tal-iskema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra għal 
wara l-2012 (riferuti hawnhekk bħala Linji Gwida ETS) 8,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta’ Qafas tal-20 ta’ Novembru 2010 dwar ir-relazzjonijiet bejn 
il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni9 (riferut hawnhekk bħala “il-Ftehim ta’ Qafas”) 
b’mod partikolari l-paragrafi 12 10u 16 1tiegħu, 

                                               
1 ĠU C 6, 11.1.2011, p. 5.
2 ĠU C 8, 11.1.2012, p. 4.
3 ĠU L 7, 11.1.2012, p. 3.
4 ĠU C 8, 11.1.2012, p. 15. 
5 ĠU L 114, 26.4.2012, p. 8.
6 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=42288
7 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=MT&body=CLIM
8 ĠU C 158, 5.6.2012, p. 4.
9 ĠU L 304, 20.11.2010, p. 47.
10 “Kull Kummissarju jrid jiżgura li jkun hemm skambju regolari u dirett ta' tagħrif bejn il-Kummissarju u l-
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– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tas-Samit taż-Żona tal-Euro tad-29 ta’ Ġunju 20122, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew tat-22 ta’ Frar 2005 dwar ir-
Rapport Nru XXXIII tal-Kummissjoni dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni 20033, tal-4 ta’ 
April 2006 dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni 20044, 
tad-19 ta’ Ġunju 2007 dwar ir-Rapport dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni 20055, tal-10 ta’ 
Marzu 2009 dwar ir-Rapporti dwar il-Kompetizzjoni tal-2006 u l-20076, tad-9 ta’ 
Marzu 2010 dwar ir-Rapport dwar il-Kompetizzjoni 20087, tal-20 ta’ Jannar 2011 dwar ir-
Rapport dwar il-Kompetizzjoni 20098 u tat-2 ta’ Frar 2012 dwar ir-Rapport Annwali dwar 
il-Politika tal-Kompetizzjoni9

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Novembru 2011 dwar ir-riforma tar-
Regoli tal-UE dwar l-Għajnuna mill-Istat għal Servizzi ta’ Interess Ekonomiku Ġenerali10,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji ((A7 
..../2011),

A. billi l-politika tal-kompetizzjoni hija parti mill-kodiċi ġenetiku tal-Unjoni Ewropea u hija 
pilastru fl-ekonomija tas-suq soċjali Ewropew;

B. billi fl-2011 il-kriżi marret għall-agħar u dan wassal għal reċessjoni fl-ekonomija tal-
Unjoni Ewropea;

C. billi l-politika tal-kompetizzjoni hija essenzjali biex twieġeb għall-kriżi, tappoġġa l-
istrateġija Ewropa 2020 u timxi lejn unjoni bankarja, unjoni ekonomika u monetarja 
ġenwina u integrazzjoni aktar profonda;

Kummenti ġenerali

1. Jilqa’ r-Rapport tal-Kummissjoni dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni 2011; jinnota li l-
istruttura tematika l-ġdida tindirizza t-temi mqajma mill-Parlament u tippermetti l-
identifikazzjoni ċara tal-prijoritajiet, l-objettivi u l-azzjoni li jittieħdu;

2. Jiddefendi l-fehma li għandhom jiġu kkunsidrati l-objettivi tal-kompetizzjoni waqt l-
abbozzar tar-regolamenti settorali sabiex jiġi żgurat li s-swieq jiffunzjonaw tajjeb għan-

                                                                                                                                                  
Presidenti tal-kumitat parlamentari relevanti.”
1 Fi żmien tliet xhur wara l-adozzjoni ta' riżoluzzjoni parlamentari, il-Kummissjoni għandha tipprovdi tagħrif bil-
miktub lill-Parlament dwar l-azzjoni meħuda bħala tweġiba għal talba speċifika indirizzata lilha mir-
riżoluzzjonijiet tal-Parlament, inkluż f'każijiet fejn ma setgħatx tieħu azzjoni skont il-fehmiet tiegħu. [...]’
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf.
3 Testi adottati, P7_TA(2005)0032.
4 Testi adottati, P7_TA(2006)0120.
5 Testi adottati, P7_TA(2007)0263.
6 Testi adottati, P7_TA(2009)0099.
7 Testi adottati, P7_ TA-PROV(2010)0050.
8 Testi adottati, P7_ TA-PROV(2011)0023.
9 Testi adottati, P7_ TA-PROV(2012)0031.
10 Testi adottati, P7_ TA-PROV(2011)0494.
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negozji, il-konsumaturi u ċ-ċittadini;

It-tweġiba għall-kriżi

3. Jinnota li l-estensjoni tar-reġim tal-għajnuna straordinajra mill-Istat ikkontribwixxiet biex 
tippreserva l-istabbiltà finanzjarja, tipprevjeni l-protezzjoniżmu u tipprovdi mekkaniżmu 
għar-ristrutturar tal-banek u għar-riżoluzzjoni tal-kriżi, filwaqt li dawn kollha huma 
partikolarment utli għall-pajjiżi tal-programm; 

4. Isostni li l-banek li jirċievu għajnuna mill-Istat għandhom inaqqsu d-dimensjoni tagħhom, 
jiffokaw il-mudell kummerċjali tagħhom fuq il-parti vijabbli tal-attivitajiet tagħhom u 
jnaqqsu l-impatt fuq kompetituri li ma jirċevux għajnuna u fuq iċ-ċittadini tal-Unjoni 
Ewropea li jħallsu t-taxxa;

5. Ifakkar fid-Dikjarazzjoni tas-Samit taż-Żona tal-Euro tad-29 ta’ Ġunju 2012; jaqbel li 
huwa imperattiv li jitkisser iċ-ċirku vizzjuż bejn il-banek u d-dejn sovran, li jkun hemm l-
għażla tar-rikapitalizzazzjoni tal-banek b’mod dirett permezz ta’ Mekkaniżmu Ewropew 
ta’ Stabbiltà biex jiġi stabbilit b’mod urġenti mekkaniżmu superviżorju wieħed; 

6. Jitlob lill-Kummissjoni tinforza r-regoli tal-kontroll tal-antitrust u tal-amalgamazzjonijiet 
sabiex tippromwovi swieq finanzjarji trasparenti, miftuħa u ġusti; japprezza l-
investigazzjonijiet fis-suq tad-derivattivi OTC, partikolarment fir-rigward ta’ swaps tal-
inadempjenza tal-kreditu (CDS), id-data u s-servizzi kummerċjali, is-servizzi ta’ 
pagamenti u d-distribuzzjoni ta’ informazzjoni finanzjarja lis-swieq;

7. Jitlob lill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea jissorveljaw l-imġiba u l-
impatt fuq is-suq ta’ plejers finanzjarji kbar u l-oligopoliji bħall-aġenziji ta’ 
klassifikazzjoni tal-kreditu (CRAs), flimkien mal-episodji tal-volatilità tal-prezzijiet 
relatati ma’ swieq finanzjarji, biex jagħtu l-ogħla prijorità lill-allegat immanuvrar tal-
klassifikazzjoni ta’ LIBOR, EURIBOR u TIBOR;

L-appoġġ għat-tkabbir, l-impjiegi u l-kompetittività

8. Jirrikonoxxi li l-politika tal-kompetizzjoni hija l-mutur prinċipali tal-produttività u l-
kompetittività globali u li din għandha rwol prinċipali biex tappoġġa finanzi pubbliċi sodi 
u l-objettivi tal-Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv; 

9. Jenfasizza li t-tisħiħ tas-suq uniku, l-akkwist tal-Aġenda Diġitali u l-inkoraġġiment tal-
innovazzjoni jeħtieġu kompetizzjoni b’saħħitha; jinnota li l-istrumenti kollha tal-kontroll 
tal-antitrust, tal-għajnuna mill-Istati u tal-amalgamazzjonijiet huma essenzjali biex jibnu l-
ekonomija mill-ġdid; 

10. Jinkariga lill-Kummissjoni sabiex tinforza l-politika ta’ kompetizzjoni b’mod effikaċi u 
tippromwovi teknoloġiji u riżorsi li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent; jinnota li l-linji gwida 
l-ġodda tal-ETS għandhom jikkontribwixxu biex jipprevjenu r-rilaxx tal-karbonju, 
jippreservaw is-sinjali tal-prezzijiet u jnaqqsu d-distorzjonijiet;

11. Jenfasizza li l-politika tal-kompetizzjoni għandha tippromwovi l-inklużjoni soċjali 
permezz ta’ aċċess għas-swieq, ta’ progress ekonomiku u nfiq pubbliku aħjar, għandha
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tipprevjeni tlielaq għall-għoti ta’ sussidji fi ħdan l-Unjoni Ewropea u tagħti s-setgħa lill-
Istati Membri biex jikkoreġu l-fallimenti fis-swieq u jappoġġaw is-servizzi ta’ interess 
ġenerali u l-persuni vulnerabbli; 

L-appoġġ tas-Servizzi ta’ Interess Ekonomiku Ġenerali (SCEIs)

12. Jenfasizza li l-pakkett riċenti tal-SGEI għandu jwassal għal qafas aktar sempliċi, ċar u 
flessibbli għal servizzi pubbliċi ta’ kwalità għolja; jaqbel li s-servizzi tal-isptarijiet, tal-
akkomodazzjoni soċjali, is-servizzi soċjali kollha u l-SGEIs aktar baxxi mil-livell de 
minimis, għandhom ikunu eżenti;

13. Jitlob lill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni tal-UE jissorveljaw is-swieq tas-servizzi 
farmaċewtiċi, is-servizzi tas-saħħa u dawk tal-assigurazzjoni (partikolarment għas-swieq 
tal-mediċini ġeneriċi u tal-mediċini innovattivi) u jissorveljaw l-użu potenzjalment ħażin 
tad-drittijiet tal-privattivi u l-imġiba diskriminatorja; jinnota li għalkemm l-
organizzazzjoni tas-settur tal-kura tas-saħħa u l-ħarsien soċjali primarjament jaqgħu taħt 
il-kompetenza tal-Istati Membri, dawn is-servizzi għandhom ikunu suġġetti għal kontroll 
sabiex ikunu ppreservati l-finanzi pubbliċi u jitħarsu d-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni 
Ewropea;

It-titjib tal-benessri tal-konsumaturi: l-eżempju tas-settur tal-ikel

14. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li sa minn nofs l-2007, il-prezzijiet tal-ikel żdiedu b’mod 
sinifikanti, b’volatilità għolja tal-prezzijiet tal-produtturi, u li l-prezzijiet tal-ikel tal-
konsumaturi jikkontribwixxu sew għall-inflazzjoni ġenerali; jenfasizza li l-qafas ġdid tan-
negozjar kollettiv fil-katina tal-valur għandu jiġi akkumpanjat minn operazzjoni pro-
kompetittiva tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u minn pjattaforma għas-sorveljanza tal-
prezzijiet tal-ikel;

15. Jinsab ħerqan dwar ir-rapport tan-Network Ewropea għall-Kompetizzjoni (ECN) rigward 
dan is-suġġett; jieħu nota tal-fatt li ċ-ċereali u l-prodotti tal-ħalib huma l-aktar setturi 
investigati fil-każijiet tal-antitrust u jinkoraġġixxi l-awtoritajiet nazzjonali tal-
kompetizzjoni (NCAs) biex iżidu l-inizzjattivi tagħhom f’dan il-qasam;

Il-promozzjoni tal-leġittimità u l-effikaċja tal-politika tal-kompetizzjoni

16. Jappoġġa r-rwol attiv tal-Parlament fit-tfassil tal-politika tal-kompetizzjoni, inklużi s-
setgħat koleġiżlattivi;  jikkunsidra li l-Kummissjoni għandha tkun responsabbli bis-sħiħ u 
ssegwi r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament; għandu l-għan li jsaħħaħ id-djalogu strutturat 
kontinwu;

17. Jitlob lill-Kummissjoni tkompli taġixxi imparzjalment u oġġettivament u tkun miftuħa 
għat-titjib fil-proċeduri tal-kompetizzjoni; jiddefendi d-drittijiet proċedurali, inkluż id-dritt 
tal-impriżi li jkollhom aċċess għall-fajl tal-Kummissjoni qabel seduta ta’ smigħ;

18. Jirrakkomanda li għandha tintuża l-proċedura ta’ saldu u, fejn ikun xieraq, ħlasijiet 
dissważivi u proporzjonati, filwaqt li jiġu evitati l-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
negattivi fejn impriżi taħt stress jiġu esklużi mis-suq;
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19. Jinnota li l-ħlasijiet m’għandhomx jipprevjenu l-kumpaniji milli jżommu d-diriġenti u l-
persunal tagħhom risponsabbli internament jew, fejn ikun xieraq, l-Istati Membri milli 
jittrattaw il-kwistjonijiet tar-responsabbiltà kriminali; jitlob lill-Kummissjoni tippubblika 
komunikazzjoni dwar dawn l-aspetti;

20. Jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta proposta, fl-ambitu tal-proċedura leġislattiva ordinarja, 
li tiffaċilita l-azzjonijiet privati individwali u kollettivi għad-danni li jsofru l-kumpaniji u 
l-konsumaturi bħala riżultat ta’ ksur tal-liġi tal-antitrust tal-Unjoni Ewropea; jemmen li 
tali proposta għandha tippromwovi l-kompetizzjoni iżda mhux it-tilwim bla mertu, tkopri 
danni minuri u mifruxa u tiżgura l-koerenza sħiħa mal-infurzar pubbliku;

21. Hu favur il-kooperazzjoni fi ħdan l-ECN u mal-qrati nazzjonali bil-għan li tiġi żgurata l-
effikaċja u l-koerenza tal-politiki tal-kompetizzjoni fl-UE kollha; jistieden lill-
Kummissjoni tippromwovi l-ftehimiet ta’ konverġenza u l-kooperazzjoni mal-
ġurisdizzjonijiet oħra, inkluż id-dispożizzjonijiet għall-iskambju tal-informazzjoni waqt l-
investigazzjonijiet, fl-ambitu ta’ kundizzjonijiet xierqa.

22. Itenni li l-Kummissjoni teħtieġ aktar riżorsi biex tkun aktar proattiva u aktar effettiva fil-
mod kif tindirizza l-piż dejjem jikber tax-xogħol fil-qasam tal-infurzar tal-kompetizzjoni;

23. Ifakkar li s-soċjetà ċivili għandha tkun involuta fid-disinn u l-kontroll tal-politiki tal-
kompetizzjoni; jistieden lill-Kummissjoni trawwem kultura ta’ kompetizzjoni, kemm fl-
Unjoni Ewropea u wkoll internazzjonalment;

°

° °

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



PR\909715MT.doc 9/10 PE494.535v01-00

MT

NOTA SPJEGATTIVA

Il-politika tal-kompetizzjoni hija parti mill-kodiċi ġenetika tal-UE. Filwaqt li ġew fondati 
permezz tat-Trattat ta’ Ruma, it-tliet strumenti tal-politika tal-kompetizzjoni (antitrust, il-
kontroll tal-għajnuna mill-istat u tal-amalgamazzjonijiet) jippreservaw kundizzjonijiet indaqs 
u suq miftuħ u dinamiku. Dan jistimula l-kumpaniji biex jimmiraw għas-suċċess – abbażi tal-
prezz, il-kwalità u l-innovazzjoni – fuq merti tagħhom sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet, il-
preferenzi u x-xewqat tal-konsumaturi intermedjarji u finali. 

L-ekonomija tas-suq soċjali Ewropew mhijiex konċepibbli mingħajr il-kompetizzjoni. Il-
kompetizzjoni tippermetti l-formazzjoni xierqa tal-prezzijiet, l-allokazzjoni u l-użu effiċjenti 
tar-riżorsi u l-progress soċjali. Mill-perspettiva strateġika, il-kompetizzjoni hija vitali għas-
sopravivenza tal-kumpaniji Ewropej, ekonomija u mudell tas-soċjetà fil-kuntest tal-
globalizzazzjoni. Il-kompetizzjoni hija kwistjoni ta’ valuri u, għalhekk, iżżid il-valur.

Matul l-2001, it-tensjonijiet ġodda fis-swieq tad-dejn sovran, t-tħassib dwar is-settur bankarju, 
l-inċertezza dwar l-ekonomija fil-kuntest ta’ prezz għoli taż-żejt u t-tnaqqis fil-potenzjal tat-
tkabbir tad-dinja ikkontribwixxew għat-telfa qawwija fil-fiduċja u tnaqqis sussegwenti tal-
output lejn l-aħħar tas-sena.

Aħna għaddejjin mill-ħames sena tal-kriżi finanzjarja, ekonomika u soċjali. Xi wħud 
argumentaw li l-politika tal-kompetizzjoni għandha titwarrab f’dawn iż-żminijiet. Il-
kompetizzjoni, madankollu, ppruvat li hija strument meħtieġ biex iwieġeb għall-kriżijiet. Hija 
rażżnet it-tendenzi tal-protezzjoniżmu u tal-frammentazzjoni tas-suq, ipprovdiet qafas ta’ linji 
gwida li kkontribwixxa għall-istabbiltà finanzjarja u r-ristrutturar u inkoraġġiet kompetizzjoni 
aktar ġusta fi swieq finanzjarji aktar trasparenti. Matul dawn is-snin, il-politika tal-
kompetizzjoni kienet l-unika għodda għar-riżoluzzjoni tal-kriżi bankarja fil-livell Ewropew u 
l-esperjenza akkwistata mill-Kummissjoni għandha tkun utli biex isir progress lejn l-Unjoni 
Bankarja. Fl-istess ħin, hija għenet l-Istati Membri jakkwistaw effiċjenza massima fl-intervent 
pubbliku. Il-kompetizzjoni hija importanti dejjem u hija essenzjali fi żminijiet diffiċli.

Il-politika tal-kompetizzjoni hija alleat prinċipali għall-bini mill-ġdid tal-ekonomija. Il-
kontroll tal-antitrust, tal-għajnuna mill-istat u l-amalgamazzjonijiet kollha għandhom impatt 
dirett fuq il-muturi tal-produttività u l-kompetittività. Il-kompetizzjoni soda hija meħtieġa 
biex jintlaħqu l-objettivi tal-Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Hija 
tiżgura kundizzjonijiet tas-suq għall-inklużjoni finanzjarja, tagħti s-setgħa lill-Istati Membri li 
jikkoreġu l-fallimenti fis-suq b’mod effiċjenti u tistabbilixxi l-bażi għall-provvista ta’ servizzi 
ta’ kwalità għolja ta’ interess ekonomiku ġenerali għaċ-ċittadini.

Is-settur tal-ikel kien jirrapreżenta 14% tat-total tal-infiq tad-djar fl-2011. Huwa wieħed mill-
aktar eżempji prominenti tal-koperazzjoni fi ħdan l-Awtoritjajiet tan-Network għall-
Kompetizzjoni (NCAs) għat-titjib tal-benessri tal-konsumaturi. L-informazzjoni dwar ir-
rapport li ġej turi li dan is-settur huwa l-aktar investigat f’każijiet ta’ antitrust. F’dawn l-aħħar 
tmien snin, l-awtoritajiet tal-NCAs mexxew 170 każ ta’ infurzar ta’ antitrust, 1300 każ ta’ 
kontroll ta’ amalgamazzjonijiet u madwar 100 azzjoni ta’ sorveljanza tas-suq fil-livelli kollha 
fil-katina tal-provvista. Ir-rapporteur iressaq suġġerimenti sabiex titkompla l-azzjoni f’dan il-
qasam. 

Sabiex tirnexxi, il-politika ta’ kompetizzjoni teħtieġ aktar leġittimità u effikaċja. It-triq ’il 
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quddiem hija li l-Parlament Ewropew jiġi involut fl-iżvilupp tal-politika tal-kompetizzjoni, 
biex jiżgura d-disponibbiltà ta’ riżorsi adegwati għall-Kummissjoni u jżid il-parteċipazzjoni 
tal-partijiet interessati u tas-soċjetà ċivili. L-ambizzjoni tagħna hija li tissaħħaħ il-kultura tal-
kompetizzjoni fil-livell Ewropew u globali. 

Wara 55 sena, il-kompetizzjoni mhijiex biss storika, hija wkoll il-bijografija u l-futur.


