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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. Jenfasizza li l-politika industrijali tal-UE għandha tkun ibbażata fuq l-ekonomija tas-
suq soċjali u li għandha timmira sabiex tnaqqas l-ispejjeż ta’ tranżazzjoni għal 
industrija kompetittiva u sostenibbli fl-Ewropa, u b’hekk ir-riżorsi jiġu allokati b’mod 
effiċjenti qalb is-swieq; huwa ta’ fehma, għalhekk, li miri kwantitattivi vinkolanti 
għall-industrija jew għall-akkwist pubbliku għandhom jiġu evitati; 

2. Jinnota li huwa essenzjali għall-kompetittività tal-industrija Ewropea li s-suq intern 
jiġi kkompletat; Jistieden lill-Kummissjoni biex tidentifika l-ambitu għall-
armonizzazzjoni li ssaħħaħ l-effiċjenza u l-governanza mtejba fil-qafas tal-Att dwar is-
Suq Uniku li għandu jsir dalwaqt; 

3. Jistieden lill-Kummissjoni testendi u tkompli bl-istrateġija ta’ Regolamentazzjoni 
Aħjar, filwaqt li tikkunsidra l-ħtiġijiet partikolari tal-SMEs; jiddikjara li fil-
valutazzjoni tal-impatt ta’ proposti leġiżlattivi futuri għandu jiġi inkluż “eżami tal-
kompetittività”;

4. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu teknoloġiji ewlenin 
permezz ta’ qafas li jiffavorixxi l-innovazzjoni u li jkun teknoloġikament newtrali; 
jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet pubbliċi jappoġġaw id-dispożizzjoni tal-pubbliku li 
jaċċetta tekonoloġiji ġodda, ibbażati fuq evidenza xjentifika;

5. Jenfasizza li s-sħab soċjali huma l-aħjar kwalifikati biex jimmaniġġaw l-aġġustamenti 
xierqa b’segwitu għall-kriżi ekonomika; jinnota li l-intervenzjoni tal-istat fir-
ristrutturar għandu jkun limitat għall-mitigazzjoni tal-piż soċjali u t-tħarriġ mill-ġdid 
tal-forza tax-xogħol u li espansjoni tal-fondi tal-UE għal skopijiet ta’ ristrutturar 
għandha tiġi evitata;

6. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura kundizzjonijiet ugwali għall-industrija Ewropea 
f’termini ta’ rekwiżiti regolatorji u l-aċċess għas-suq u biex tfassal strateġija biex 
tappoġġa l-internalizzazzjoni tal-SMEs. 
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