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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. Ifakkar li s-servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali (SIEĠ) inħolqu minħabba l-ħtieġa 
biex l-Istat jipprovdu għan-nuqqas ta’ provvista ta’ oġġetti u servizzi fl-oqsma essenzjali, 
bil-garanzija tal-provvista ta' servizzi ta' kwalità essenzjali li kieku ma jeżistux; jinnota li 
l-iżvilupp ulterjuri tal-SIEĠ jirriżulta min-nuqqasijiet nombrużi tas-suq fil-forniment ta’ 
oġġetti u servizzi pubbliċi;

2. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea tressaq inizjattiva leġiżlattiva li tiżgura l-kompatibilità 
bejn in-natura speċifika tal-SIEĠ, kif rikonoxxut fl-Artikolu 14 tat-Trattat ta’ Lisbona u l-
Protokoll 26 anness mat-Trattat, u r-regoli ta’ kompetizzjoni stabbiliti fl-Artikoli 106 u 
107, filwaqt li jitqiesu, fost aspetti oħra, l-elementi tas-sentenza Altmark;

3. Iqis li l-kriterji ta’ applikazzjoni tal-SIEĠ għandhom iqisu l-effikaċja tas-swieq mingħajr 
ma jintensa l-ħarsien attiv tad-drittijiet soċjali u l-ħarsien tal-konsumatur;

4. Iqis li hu kruċjali li tiġi miġġielda l-inċertezza ġuridika li tirriżulta mir-rikors għall-Qorti 
tal-Ġustizzja tal-UE u l-proċedimenti ta’ ksur mibdija mill-Kummissjoni Ewropea, bid-
definizzjoni ċara u rigoruża tal-SIEĠ u d-distinzjoni relativa tas-servizzi non-ekonomiċi 
ta’ interess ġenerali (SNEIĠ);

5. Iqis li r-responsabbiltajiet attwali tal-Kummissjoni f’dak li jirrigwarda deċiżjoni 
individwali għandhom ikunu bbażati fuq il-kriterji ċari u objettivi li jistgħu jiġu aċċettati 
mill-Istati Membri, jillimitaw is-suq intern u jnaqqsu l-marġini ta’ ilmenti;

6. Jiġbed l-attenzjoni lejn is-speċifiċità tas-swieq pubbliċi żgħar fil-livell reġjonali u lokali, li 
ma taffettwax il-kompetizzjoni fil-qalba tas-suq intern, billi tippermetti proċediment 
simplifikat u trasparenti li jirriżulta fl-innovazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-intrapriżi żgħar 
u ta’ daqs medju (SMEs).


