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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni tiegħu għal riżoluzzjoni:

A. billi l-politika tal-kompetizzjoni għandha tiżgura funzjonament tajjeb tas-suq intern u 
tiżgura l-aqwa prezzijiet;

B. billi l-Artikolu 14 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li jistabbilixxi l-
kodeżijoni bħala garanzija għall-kondizzjonijiet, b’mod partikolari dawk ekonomiċi u 
finanzjarji, tal-funzjonament tas-servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali (SIEĠ);

C. billi l-Protokoll Nru 26 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li 
jiggarantixxi setgħa diskrezzjonarja wiesgħa għall-awtoritajiet pubbliċi biex jfornu, 
jeżegwixxu u jorganizzaw is-SIEĠ;

D. billi fid-deċiżjoni Altmark1, ġew stabbiliti l-erba' kriterji għall-għażla bejn il-kumpens 
għas-servizz pubbliku u l-għajnuna statali; 

1. ifakkar l-implementazzjoni, fl-2012, tal-“Pakkett tal-Għajnuna tal-Istat”; iqis li ċerti 
miżuri ta’ eżenzjoni ta’ notifika huma sodisfaċenti; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-
implementazzjoni tal-istess;

2. ifakkar li l-Unjoni Ewropea għaddejja minn sfidi kbar f’termini ta’ re-
industrijalizzazzjoni, tranżizzjoni enerġetika u ta’ tagħmir diġitali, li jitolbu investimenti 
kbar; iqis li hija r-responsabilità tal-awtoritajiet pubbliċi li jippromwovu dawn l-
investimenti; iqis li l-politika ta’ kompetizzjoni ma tistax tikkostitwixxi xkiel għall-
investiment futur;

3. jiżen in-nozzjoni ta' "assistenza mhux xierqa" li daħħlet il-Kummissjoni; ifakkar li l-Qorti 
tal-Ġustizzja stabbilit li test ta’ effikaċità ma hux pertinenti f’termini ta’ kumpens ta’ 
servizz pubbliku;

4. jemmen li l-ekonomija soċjali u solidali għandha tkun tista’ tibbenefika minn regoli 
speċifiċi f’dak li għandu x’jaqsam mal-għajnuna tal-Istat meta jitqiesu l-funzjonament u l-
objettivi partikolari tagħha;

5. jemmen li l-kwalità tad-djalogu murija mill-Kummissarju għall-Kompetizzjoni ma tistax 
tieħu post skrutinju demokratiku veru min-naħa tal-Parlament;

6. itenni s-sejħa tiegħu għall-kodeċiżjoni f’dak li għandu x’jaqsam mar-regoli tal-
kompetizzjoni, permezz ta’ akkordji interistituzzjonali u bidla futura tat-trattat.

                                               
1 Deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tal-24 ta' Lulju 2003 fil-kawża C-280/00, Altmark Trans 
et Regierungspräsidium Magdeburg.


