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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jifraħ lill-Kummissjoni għall-mod kif tapplika r-regoli tal-kompetizzjoni b'mod flessibbli 
imma sod biex ittaffi l-effetti tal-kriżi ekonomika fuq l-azjendi u l-konsumaturi u biex 
tistabbilizza l-ekonomija Ewropea;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-banek iħallsu lura l-għajnuna mill-istat hekk kif 
jirkupra s-settur finanzjajru, biex b'hekk jiżguraw kompetizzjoni ġusta fi ħdan is-Suq 
Intern;

3. Jisħaq fuq il-ħtieġa tal-iżvilupp ta' sinerġiji bejn il-poltika tal-kompetizzjoni u dik tal-
ħarsien tal-konsumatur, inkluż permezz tal-ħolqien ta' forma Ewropea ta' rimedju kollettiv 
għall-vittmi individwali ta' każijiet ta' ksur tal-leġiżlazzjoni dwar il-kompetizzjoni;

4. Ifakkar fil-ħtieġa ta' suq intern tal-enerġija li jħalli lill-konsumaturi jixtru l-enerġija bi 
prezzijiet li jifilħu għalihom; jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-fużjonijiet ma 
jaħdmux kontra l-vantaġġi għall-konsumatur li jkunu ġejjin mil-liberalizzazzjoni tas-suq; 
jinnota l-urġenza li jiġu ttrattati d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni kkawżati minn tariffi 
rregolati tal-enerġija;

5. Jiddeplora n-nuqqas ta' progress fit-titjib tal-kompetizzjoni fis-settur farmaċewtiku; jitlob 
lill-Kummissjoni biex tiġġieled kontra t-tiġmigħat tal-brevetti li jirritardjaw id-dħul fis-
suq tal-mediċini ġeneriċi u jirrestrinġu l-aċċess tal-pazjenti għal mediċini bi prezzijiet li 
jifilħu għalihom; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu miżuri punittivi f'każijiet ta' kampanji ta' 
informazzjoni qarrieqa kontra l-mediċini ġeneriċi;

6. Jipproponi l-ħolqien ta' brevett Ewropew u mekkaniżmu wieħed għall-UE kollha kemm hi 
għar-riżoluzzjoni ta' tilwim dwar il-brevetti biex jiġu trattati d-distorsjonijiet tal-
kompetizzjoni kkawżati mid-dispożizzjonijiet preżenti dwar il-brevetti;

7. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fis-settur tat-
telekomunikazzjoni jsegwu r-rakkomandazzjonijiet tagħha biex iwarrbu d-distorsjoni tal-
kompetizzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tikkunsidra miżuri ulterjuri jekk ir-riżultati 
mistennija, jiġifieri prezzijiet orħos għall-konsumaturi, ma jintlaħqux.


