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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat dwar is-Suq Intern u l-Protezzjoni għall-Konsumatur, bħala kumitat responsabbli, 
jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija biex idaħħal is-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jenfasizza li kwalunkwe politika industrijali ambizzjuża tal-UE għandha tkun imsejsa fuq 
l-ekonomija tas-suq soċjali u li għandha tkun ibbażata fuq suq intern b'saħħtu, kemm fi 
ħdan il-fruntieri tal-UE u kemm fid-dimensjoni esterna tagħha, u li għandha tkun immirata 
biex tnaqqas l-ispejjeż ta' tranżazzjoni biex tippromwovi industrija kompetittiva u 
sostenibbli fl-Ewropa; huwa tal-fehma li, f’dan ir-rigward, l-istrumenti tal-politika 
industrijali kollha (bħal pereżempju l-politika tal-R&D, il-politika reġjonali u ta' koeżjoni, 
il-politika tal-kompetizzjoni, il-politika tal-kummerċ u r-"regolazzjoni intelliġenti") 
għandhom jitqiesu meta jkunu qegħdin jiġu indirizzati l-isfidi tal-globalizzazzjoni;  

2. Huwa tal-opinjoni li l-politika industrijali tal-UE għandha tkun ibbażata wkoll fuq proġetti 
prattiċi li jġibu benefiċċji tanġibbli lin-negozji u liċ-ċittadini Ewropej, bħal pereżempju l-
proġetti GMES, Galileo u ITER;

3. Jenfasizza l-ħtieġa, fit-tfassil u l-implimentazjzoni ta' politika industrijali fl-UE, li tkun 
prevista l-kunsiderazzjoni għall-kundizzjonijiet li taħthom jintremew b'mod permanenti 
prodotti ta' skart industrijali, speċjalment prodotti ta’ skart industrijali tossiku, sabiex jiġi 
żgurat li l-iskart industrijali ma jsirx piż ambjentali, ekonomiku u soċjali fuq il-
komunitajiet kemm fi ħdan l-UE kif ukoll f’pajjiżi terzi; 

4. Jinnota li t-tlestija tas-suq intern hija essenzjali għall-kompetittività u t-tkabbir tal-
industrija Ewropea; jenfasizza li l-industriji Ewropej jeħtieġu qafas adegwat biex fih 
jinħolqu u jiġu żviluppati prodotti u servizzi fil-livell Ewropew, u f’dan il-kuntest jilqa' l-
proposti stipulati fl-Att dwar is-Suq Uniku; jistieden lill-Kummissjoni biex tidentifika l-
ambitu għall-armonizzazzjoni li ssaħħaħ l-effiċjenza u l-governanza mtejba fi ħdan il-
qafas tal-Att dwar is-Suq Uniku, b'mod partikolari fl-oqsma tal-VAT, id-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali u tal-privattiva tal-UE, l-istandardizzazzjoni globali, it-tikkettar u l-
istandards settorjali speċifiċi;

5. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jassumu rwol aktar proattiv fil-ġestjoni tas-Suq Uniku, 
billi jtejbu l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u jsaħħu fil-prattika t-
traspożizzjoni, l-applikazzjoni u l-infurzar tar-regoli tas-Suq Uniku ; jistieden lill-Istati 
Membri jnaqqsu l-ispejjeż ta' tranżazzjoni permezz ta’ miżuri addizzjonali, bħal 
pereżempju amministrazzjoni governattiva onlajn aktar effikaċi; 

6. Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-awtoritajiet pubbliċi jappoġġjaw l-iżvilupp ta' teknoloġiji ewlenin 
u jenfasizza l-ħtieġa li jiġi aċċellerat l-iżvilupp ta’ standards, peress li huwa kruċjali għall-
ħarsien tal-kompetittività industrijali tal-UE u għall-istimular ta’ tkabbir ġdid, u li dan 
japplika b'mod partikolari għall-iżvilupp ta’ standards li jistimulaw l-innovazzjoni bħala 
mezz biex bih jiġu indirizzati sfidi ambjentali u soċjali li qegħdin jitfaċċaw; 

7. Jinnota li s-sistema Ewropea ta' standardizzazzjoni kkontribwiet b'suċċess għat-tlestija tas-
suq intern u għall-kompetittività tal-industrija Ewropea;  madanakollu, jistieden lill-
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Kummisjoni tipproponi miżuri biex ittejjeb aktar il-kwalità tal-istandards Ewropej u biex 
tħaffef il-proċeduri ta' standardizzazzjoni sabiex jiġi żgurat li tekonoloġiji ġodda jissarfu 
aktar malajr fi prodotti innovattivi li jistgħu jinbiegħu fis-suq intern kollu; jinnota li titjib 
ulterjuri għandu jżomm il-proċessi għall-istabbiliment tal-istandards paralleli mas-swieq u 
għandu jsaħħaħ il-parteċipazzjoni u l-aċċess tal-SMEs; 

8. Jenfasizza l-ħtieġa li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tal-SMEs u tal-intrapriżi artiġġjanali 
fis-sistema ta’ standardizzazzjoni Ewropea, b'mod partikolari fir-rigward tat-tnaqqis tal-
ispiża tal-aċċess għall-istandards, tat-tixrid tal-istandards (permezz tal-pubblikazzjoni ta’ 
sommarji) u tal-provvediment ta' appoġġ finanzjarju; jisħaq fuq ir-rwol ewlieni tal-korpi 
nazzjonali għall-istandards fil-promozzjoni u t-tisħiħ tal-parteċipazzjoni tal-SMEs u tal-
intrapriżi artiġġjanali fil-proċess ta' standardizzazzjoni, b' konformità mal-prinċipju ta' 
"delega nazzjonali”; 

9. Jenfasizza l-importanza ekonomika tal-SMEs u tan-negozji artiġġjanali fil-fibra 
industrijali Ewropea; jinsisti għalhekk, fuq il-ħtieġa li l-prinċipju “l-ewwel aħseb fiż-
żgħir", promoss mill-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar, jitqiegħed fil-qalba tal-politika 
industrijali l-ġdida tal-UE bil-għan li jiġi garantit li l-karatteristiċi speċifiċi ta’ dawn l-
intrapriżi jitqiesu fil-proċess tad-definizzjoni u tal-implimentazzjoni ta' dik il-politika; 

10. Jenfasizza l-fatt li l-politika industrijali Ewropea trid tqis il-katina tal-provvista kollha 
kemm hi, li fil-parti l-kbira tagħha hija bbażata fuq l-SMEs; jistieden lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri jestendu u jtejbu inizjattivi bħalma huma n-Netwerk Ewropew tal-
Intrapriżi biex l-SMEs isiru aktar konxji mill-benefiċċji potenzjali ta' kooperazzjoni 
transkonfinali, u biex jiżdied il-għadd ta’ SMEs li qegħdin jibbenefikaw minn appoġġ 
ħalli jkollhom aċċess għal swieq ġodda, ikunu jistgħu jakkwistaw teknoloġiji ġodda u 
jassiguraw fondi jew finanzjament mill-UE; 

11. Jasserixxi li sorveljanza effikaċi tas-suq intern kollu hija kruċjali għall-ħarsien tal-
industrija Ewropea kontra l-kompetizzjoni inġusta; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tressaq 
proposti ambizzjużi bil-ħsieb li tirriforma s-sistema attwali tas-sorveljanza tas-suq, filwaqt 
li ssaħħaħ ir-rwol tal-UE fil-koordinament tal-awtoritajiet nazzjonali nkarigati mis-
sorveljanza tas-suq u tal-awtoritajiet doganali, filwaqt li tiżgura li riżorsi adegwati 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri kollha; 

12. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli bl-istrateġija ta’ Regolamentazzjoni Aħjar, bħalma hu 
l-ħolqien ta’ skemi ta’ “punt uniku fejn tinqeda minn kollox” u l-promozzjoni ta’ 
soluzzjonijiet amministrattivi transkonfinali onlajn, filwaqt li tikkunsidra l-ħtiġijiet 
partikolari tal-SMEs; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, fil-valutazzjonijiet tal-impatt tagħha, biex 
tagħti aktar importanza għall-impatt ta' leġiżlazzjoni ġdida fuq il-kompetittività industrijali 
u biex tifli l-leġiżlazzjoni eżistenti f'dan ir-rigward; 

13. Jinnota li l-akkwisti pubbliċi prekummerċjali jistgħu jagħtu spinta inizjali deċiżiva għas-
swieq ġodda ta' teknoloġiji innovattivi u dawk favur l-ambjent, filwaqt li jtejbu l-kwalità u 
l-effikaċja tas-servizz pubbliku;  jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jikkomunikaw aħjar lill-awtoritajiet pubbliċi l-possibilitajiet eżistenti għall-akkwisti 
pubbliċi prekummerċjali;

14. Iqis li l-importanza tal-akkwist pubbliku fl-istimular ta’ bażi industrijali innovattiva ma 



AD\853069MT.doc 5/7 PE452.595v02-00

MT

għandhiex tiġix sottovalutata; f’dan ir-rigward, jistieden lill-Istati Membri tal-UE 
jisfruttaw il-potenzjal kollu tal-akkwist prekummerċjali bħala mutur tal-innovazzjoni u 
bħala għodda biex tittejjeb il-parteċipazzjoni tal-SMEs fl-akkwist pubbliku, bl-effett li 
jiġu identifikati u stimulati b’mod effikaċi s-swieq ewlenin għan-negozju Ewropew;

15. Huwa tal-fehma li l-innovazzjoni tinsab fil-bażi ta' kwalunkwe politika industrijali; 
Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu teknoloġiji ewlenin permezz 
ta’qafas li jiffavorixxi l-innovazzjoni u li jkun teknoloġikament newtrali, filwaqt li 
jiggarantixxu r-rispett għal drittijiet ta' proprjetà intelletwali u industrijali; huwa tal-fehma, 
f’dan il-kuntest, li l-akkwisti pubbliċi jistgħu jwettqu rwol importanti billi jqiegħdu aktar 
enfasi fuq l-istimulazzjoni tal-innovazzjoni u l-promozzjoni ta’ prodotti sostenibbli, 
b’mod partikolari permezz tal-iżvilupp ta' akkwisti pubbliċi prekummerċjali, fejn l-Unjoni 
Ewropea tinsab lura wisq wara l-kompetituri prinċipali tagħha; iħeġġeġ lill-awtoritajiet 
pubbliċi jappoġġjaw id-dispożizzjoni tal-pubbliku li jaċċetta tekonoloġiji ġodda, ibbażati 
fuq evidenza xjentifika; iqis li hu essenzjali li jissaħħaħ il-kapital uman, b’mod partikolari 
billi jittieħdu miżuri biex jevitaw it-telf tal-imħuħ kapaċi tal-Ewropa u billi jippromovu l-
ħolqien ta’ gruppi fl-oqsma innovattivi sabiex jiġu garantiti t-tkabbir u l-kompetittività 
industrijali fl-UE, partikolarment permezz tas-sħubijiet bejn il-pubbliku u l-privat;

16. Jenfasizza li l-ħarsien tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali huwa ta' importanza 
fundamentali biex jitħares l-għarfien espert Ewropew u biex tiġi promossa l-innovazzjoni 
fi ħdan l-Unjoni, li tesiġi, b'mod partikolari, żieda fl-azzjoni kontra l-falsifikazzjoni u 
tnaqqis fl-ispejjeż tal-privattivi fl-Ewropa; jitlob f’dan il-kuntest, lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni Ewropea jkomplu bl-isforzi tagħhom bil-ħsieb li mill-aktar fis possibbli 
tinħoloq privattiva tal-Unjoni Ewropea u sistema għar-riżoluzzjoni tat-tilwim adattata, u 
jsaħħu r-riżorsi u l-koordinament bejn l-awtoritajiet doganali u l-awtoritajiet ta' 
sorveljanza tas-suq bil-għan li jinkixef b'mod aktar effikaċi d-dħul ta’ prodotti foloz fis-
suq uniku; 

17. Jitlob lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni Ewropea, jekk il-konklużjoni ta' ftehim fl-
livell Ewropew tkun impossibbli, biex ikomplu bl-isforzi tagħhom favur il-ħolqien ta’ 
privattiva tal-Unjoni Ewropea permezz tal-istabbiliment ta’ kooperazzjoni intensifikata, 
bil-ħsieb li tiġi żviluppata politika industrijali Ewropea kompetittiva u innovattiva;

18. Jinnota li industriji tal-UE ta' valur għoli qegħdin iħabbtu wiċċhom ma' restrizzjonijiet 
marbutin mad-disponibbiltà ta' materja prima (bħal metalli li ma fihomx ħadid) minħabba 
l-pressjonijiet li qegħdin jiżdiedu fuq id-domanda globali, immexxija mill-ekonomiji 
emerġenti; jenfasizza li politika tal-UE tar-riċiklaġġ tal-materja prima għandha tiġi 
żviluppata bħala prijorità u għandha titfassal bil-għan li tappoġġja l-politika industrijali 
tal-UE billi tindirizza d-diffikultajiet relatati mar-riċiklaġġ tal-iskart u tippromwovi l-użu 
mill-ġdid massimu tal-materjali ta' skart; jistieden lill-Kummissjoni biex tkun minn ta' 
quddiem fl-iżvilupp ta’ mudell ġdid tal-organizzazzjoni għall-manifattura sostenibbli, 
filwaqt li tqis il-proċessi ċikliċi li diġà jeżistu f’ħafna setturi bħalma hu l-manifattura ta' 
prodotti bbażati fuq l-aluminju; 

19. Jenfasizza li l-aċċess tal-intrapriżi għall-finanzjament, b'mod partikolari l-SMEs, għadu 
mhux biżżejjed u li l-Unjoni Ewropea għandha tieħu azzjoni innovattiva sabiex taġevola l-
kundizzjonijiet ta’ qafas għall-iżvilupp tal-investiment fl-ekonomija reali; huwa tal-fehma 
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li, fil-kuntest tal-kriżi baġitarja, huwa neċessarju bħal qatt qabel li jiġu esplorati mezzi 
oħra ta' finanzjament, b’mod partikolari permezz tat-tnaqqis tal-frammentazzjoni tas-suq 
tal-kapital ta’ riskju, tal-iżvilupp ta' sħubijiet innovattivi bejn il-pubbliku u l-privat, bħal 
pereżempju l-inizjattivi teknoloġiċi konġunti, u permezz tat-tisħiħ tar-rwol tal-BEI;  
jenfasizza l-ħtieġa li jittejjeb u jiġi ffaċilitat l-aċċess tal-SMEs għall-finanzjament 
disponibbli fis-swieq finanzjarji;

20. Huwa tal-fehma li l-politika tal-kompetizzjoni għandha twieġeb għall-ħtiġijiet ta' politika 
industrijali ambizzjuża, filwaqt li tirrispetta r-regoli tas-suq intern;

21. Jenfasizza li s-sħab soċjali għandhom l-aħjar kwalifiki biex jimmaniġġaw l-aġġustamenti 
xierqa b’segwitu għall-kriżi ekonomika u jilqa' l-proposta, li tidher fl-Att dwar is-Suq 
Uniku, li titnieda konsultazzjoni konġunta mas-sħab soċjali bil-ħsieb li jiġi stabbilit qafas 
Ewropew għall-ippjanar minn qabel tar-ristrutturar tan-negozji, bl-għan li l-fondi allokati 
għal raġunijiet ta' ristrutturar jintużaw b'mod aktar effikaċi;

22. Jirrimarka li l-industrija Ewropea kulma jmur aktar qed tiddependi fuq servizzi tan-
negozju u għalhekk jeħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari għal kull stadju prinċipali fil-
katina tal-produzzjoni; jilqa' f’dan il-kuntest, ir-rieda li wriet il-Kummissjoni li tagħti 
importanza akbar lil dawn l-interdipendenzi; 

23. Itenni mill-ġdid il-ħtieġa li jsir progress rapidu fir-rigward tal-interkonnessjoni tar-reġistru 
Ewropew tan-negozji, biex jiġi żgurat li l-informazzjoni disponibbli kemm għall-
produtturi kif ukoll għall-konsumaturi tkun trasparenti u affidabbli;

24. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura kundizzjonijiet ugwali għall-industrija Ewropea 
f’termini ta’ rekwiżiti regolatorji u l-aċċess għas-swieq tas-sħab tagħna, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-akkwisti pubbliċi, u biex tfassal strateġija biex tappoġġa l-
internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs. jemmen li f' epoka ta' globalizzazzjoni, kull strateġija 
ekonomika u soċjali ambizzjuża tal-UE għandha bilfors tinkludi dimensjoni esterna 
ġenwina; huwa tal-fehma li l-Ewropa għandha tiddefendi l-interessi u l-valuri tagħha 
b’aktar kunfidenza u fi spirtu ta’ reċiproċità u ta’ benefiċċju reċiproku;
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