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TWEĠIBIET GĦALL-KWESTJONARJU 

TAL-PARLAMENT EWROPEW
LILL-KUMMISSARJU NNOMINAT

Antonio TAJANI

(Industrija u Intraprenditorjat)

Kompetenza ġenerali, impenn Ewropew u indipendenza personali

1. X'aspetti tal-kwalifiki u l-esperjenza personali tiegħek huma partikolarment 
rilevanti biex issir Kummissarju u tippromwovi l-interess ġenerali Ewropew, 
b'mod partikulari fil-qasam li tkun responsabbli minnu? X'jimmotivak?
X'garanziji ta' indipendenza tista' tagħti lill-Parlament Ewropew, u kif tista' 
tiżgura li kull attività li wettaqt, li qed twettaq jew li se twettaq ma tkunx tista' 
tqajjem dubji dwar l-iżvolġiment ta' dmirijietek fi ħdan il-Kummissjoni?

L-14-il sena li għaddejt bħala deputat tal-Parlament Ewropew u l-esperjenza attwali tiegħi 
bħala Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea inkarigat mill-portafoll tat-trasport servew 
biex jiena nikseb għarfien tajjeb tal-istituzzjonijiet Ewropej u tal-mod kif jaħdmu. Jiena 
naħseb li nista' ngħid li d-dinja tal-politika, speċjalment dik Ewropea, mhijiex waħda barranija 
għalija. Minħabba f'hekk, jiena konxju ħafna mill-bżonnijiet tal-Parlament u, fir-rwol li 
jmissni ta' Kummissarju responsabbli mill-industrija u l-intraprenditorjat biħsiebni nkompli 
naħdem biex nibni relazzjoni privileġġata mal-istituzzjoni tagħkom sabiex niksbu għanijiet 
komuni.

Is-settur tal-industrija, kif ukoll l-isfidi u t-tamiet tiegħu mhumiex għal kollox ġodda għalija.
Tabilħaqq, minħabba l-portafoll tat-trasport li kelli l-privileġġ u l-unur li mmexxi sal-lum, 
kelli l-opportunità li naħdem ma' diversi setturi ewlenin tal-industrija marbutin mat-trasport 
kif ukoll mal-ispazju. Diġà kont responsabbli minn dan tal-aħħar, b'Galileo.

L-esperjenza tiegħi fl-istituzzjonijiet Ewropej għallmitni li biex nieħdu azzjoni politika tajba, 
mhux biżżejjed li naħdmu bla waqfien u li jkollna ħafna determinazzjoni u passjoni: qabel 
xejn jeħtieġ nifhmu l-interess reali u l-implikazzjonijiet li l-politiki Ewropej differenti 
jippreżentaw għaċ-ċittadini tal-Unjoni, kemm jekk ikunu impjegati, intraprendituri, 
vjaġġaturi, turisti u kemm jekk konsumaturi. Dan kien wieħed mill-prinċipji ewlenin li 
mexxew l-azzjonijiet tiegħi s'issa. Dan huwa saħansitra iktar minnu f'qasam daqshekk vast u 
importanti bħal dak tal-industrija u l-intraprenditorjat, li għandu, fost oħrajn, rwol importanti 
ħafna fil-kuntest soċjoekonomiku tal-lum.

Konsegwentement, u sabiex inħarsu t-tradizzjoni tal-indipendenza tal-Kummissjoni, bħala 
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Kummissarju jiena qed nimpenja ruħi li nimxi bis-sħiħ mal-prinċipji definiti fl-Artikolu 17.3 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 245 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea li jinsabu fil-qalba tal-mod ta' kif taħdem il-Kummissjoni u l-mod kif hija 
twettaq dmirijietha. Minħabba li s-settur tal-industrija jikkonċerna direttament parti kbira 
mill-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea, jiena nagħti ħafna importanza lill-għarfien tat-totalità 
tal-opinjonijiet espressi minn dan is-settur u dejjem se nkun lest li nisma' b'attenzjoni lil dawk 
kollha kkonċernati, bi spirtu imparzjali u miftuħ sabiex niggarantixxi, bis-servizzi mpoġġija 
taħt l-awtorità tiegħi, l-interessi komuni Ewropej li huma involuti.

Fl-aħħar nett, jien inwiegħed solennement li nirrispetta srettament ir-rekwiżiti kollha tal-
Kodiċi tal-Kondotta għall-Kummissarji u li naġġorna u nippubblika d-dikjarazzjoni tal-
interessi finanzjarji tiegħi, kif ukoll, jekk ikun hemm bżonn, l-informazzjoni rilevanti kollha 
matul il-mandat tiegħi.

Ġestjoni tal-portafoll u kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew u mal-kumitati tiegħu

2. Kif tevalwa r-rwol tiegħek bħala Membru tal-Kulleġġ tal-Kummissarji? Fir-
rigward ta' xiex tqis li inti responsabbli lejn il-Parlament u li trid tagħtih kont 
għall-azzjonijiet tiegħek u dawk tad-dipartimenti tiegħek?

Billi kont deputat u membru tal-Konvenzjoni dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa, jiena konxju mir-
rwol essenzjali li għandu l-Parlament Ewropew fit-tisħiħ tal-proċess tal-integrazzjoni 
Ewropea u nilqa' bil-ferħ id-dħul fis-seħħ dan l-aħħar tat-Trattat ta' Liżbona li jikkonsolida 
dan ir-rwol u li, partikolarment, il-proċedura tal-kodeċiżjoni jagħmilha l-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja.

Il-Parlament Ewropew huwa l-unika istituzzjoni Ewropea eletta direttament. Għaldaqstant, 
jibbenefika bis-sħiħ minn leġittimità demokratika billi jirrappreżenta ċ-ċittadini tal-Ewropa.
Għalhekk, fl-opinjoni tiegħi, huwa ta' importanza politika fundamentali għad-demokrazija, l-
effikaċja u l-leġittimità tal-Unjoni Ewropea li l-Kummissarju jkun responsabbli fl-azzjonijiet 
tiegħu, u f'dawk tas-servizzi li huwa jkun responsabbli għalihom, lill-Parlament Ewropew, 
biex dan tal-aħħar ikun jista' jeżerċita l-kontroll demokratiku tiegħu b'mod effikaċi. Jiena 
qiegħed nimpenja ruħi f'dan is-sens, bla ħsara għall-prinċipju tal-kolleġġjalità tal-
Kummissjoni. Ninsab konvint li, f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-Kummissarji l-oħra, nistgħu 
flimkien naħdmu tajjeb fi grupp, u biex il-politiki u l-istrumenti differenti jissaħħu 
reċiprokament għall-ġid tal-Ewropa kollha.

Fl-aħħar nett, jiena konvint li l-Kummissarji għandhom ikunu aċċessibbli għad-deputati 
Ewropej sabiex jiggarantixxu kooperazzjoni mill-qrib u djalogu politiku kostruttiv. Hekk 
ippruvajt naħdem f'dawn l-aħħar 18-il xahar fil-kariga ta' Kummissarju tat-trasport u se 
nimpenja ruħi biex inkompli f'din id-direzzjoni fil-funzjonijiet il-ġodda tiegħi.

3. X'rakkomandazzjonijiet speċifiċi lest li tagħmel fir-rigward ta' trasparenza
mtejba, aktar kooperazzjoni u segwitu effettiv tal-pożizzjonijiet tal-Parlament u t-
talbiet tiegħu għal inizjattivi leġiżlattivi, anki fid-dawl tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat 
ta' Liżbona? Fir-rigward ta' inizjattivi ppjanati jew ta' proċeduri li għaddejjin, lest 
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li tagħti lill-Parlament informazzjoni u dokumenti bl-istess mod li tagħtihom lill-
Kunsill?

Il-kooperazzjoni interistituzzjonali hija fundamentali biex tiggarantixxi l-effikaċja, il-
leġittimità u t-tmexxija tajba tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE. Din għandha tkun 
ibbażata fuq tliet elementi essenzjali: it-trasparenza, il-fiduċja reċiproka u l-ispirtu tal-
kollaborazzjoni. F'dan ir-rigward, jiena nimpenja ruħi li nirrispetta bis-sħiħ id-
dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta' qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-
Kummissjoni, kif ukoll il-ftehim interistituzzjonali "Leġiżlazzjoni Aħjar".

Għal dan il-għan, kif ippruvajt nagħmel s'issa, jiena se niżgura li l-Parlament ikollu l-
informazzjoni kollha fl-istess ħin tal-Kunsill, b'tali mod li l-membri tiegħu jkunu jistgħu 
jeżerċitaw il-kontroll demokratiku msemmi, u se nagħmel li nista' biex intejjeb it-trasparenza 
u l-flussi tal-informazzjoni.

Matul il-mandat tiegħi fil-Kummissjoni, jiena dejjem qist il-possibbiltà li nipparteċipa fil-
laqgħat tal-kummissjonijiet Parlamentari kif ukoll fid-dibattiti plenarji, essenzjalment bħala 
okkażjoni unika biex nistabbilixxu u nsaħħu d-djalogu politiku bejn iż-żewġ istituzzjonijiet.
Fil-każ li n-nomina tiegħi tiġi kkonfermata, jiena biħsiebni nkompli napprofitta bis-sħiħ minn 
din l-opportunità fil-ġejjieni.

Mistoqsijiet marbuta ma' politika

4. X'inhuma t-tliet prijoritajiet ewlenin li biħsiebek twettaq bħala parti mill-portafoll 
propost tiegħek, filwaqt li tqis, meta jkun rilevanti, il-kriżi finanzjarja, ekonomika 
u soċjali kif ukoll preokkupazzjonijiet marbuta mal-iżvilupp sostenibbli? 

Jiena se nieħu fuqi r-responsabbiltajiet il-ġodda tiegħi f'waqt kruċjali: qegħdin naffaċċjaw l-
impatt tal-kriżi finanzjarja fuq l-industrija. Dan huwa l-mument biex inwettqu r-riformi 
strutturali li l-Ewropa teħtieġ sabiex niżguraw produttività u tkabbir ikbar għall-ġid taċ-
ċittadini tagħna. Jeħtieġ inqisu l-miljuni ta' SMEs Ewropej u nappoġġjaw il-kapaċità tagħhom 
li joħolqu l-impjiegi u l-innovazzjoni. F'dan il-kuntest, il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima u t-
tranżizzjoni lejn ekonomija li ma tkunx ibbażata fuq il-karbonju jirrappreżentaw fl-istess ħin, 
sfida u opportunità. Sfida li ma aħniex se negħlbu jekk ma neħdux riskji bl-innovazzjoni u t-
teknoloġiji l-ġodda. U opportunità billi l-politiki tal-UE għall-appoġġ tal-innovazzjoni se 
jagħtuna l-possibbiltà li ntejbu l-kompetittività Ewropea, u fl-istess ħin, noħolqu impjiegi 
"ekoloġiċi" ġodda u b'valur għoli fis-swieq tat-tkabbir fil-ġejjieni.

Il-mandat li ġie fdat lili jintegra ruħu bis-sħiħ fl-istrateġija l-ġdida UE-2020 u fil-linji gwida li 
l-President Barroso ppreżentalkom f'Settembru. Fuq kollox jimmira li jittrasforma l-politika 
industrijali u tal-intrapriża u t-tħaddim tajjeb tas-suq intern f'wieħed mill-muturi għall-
istimolu tat-tkabbir u l-innovazzjoni.

L-ewwel prijorità tiegħi se tkun, fil-qafas tal-Istrateġija UE 2020, li tissaħħaħ il-kompetittività 
tal-bażi industrijali tal-Ewropa. L-isfida tinsab fl-appoġġ tal-irkupru tal-ekonomija bl-
identifikazzjoni tal-ħtiġijiet u bil-faċilitazzjoni tar-restawr tal-industrija Ewropea. Dan se 
jeħtieġ approċċ ġdid tal-politika industrijali Ewropea. Jiena biħsiebni, anki matul l-ewwel 
sena tal-mandat tiegħi, li niddefinixxi dan l-approċċ il-ġdid. L-ewwel nett, u wara analiżi 
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profonda f'konsultazzjoni mal-partijiet interessati kollha, dan se jinvolvi l-antiċipazzjoni 
b'mod orizzontali tat-tibdil fl-industrija li jirriżulta mill-kriżi ekonomika u l-bżonn li nżommu 
l-kompetittività tagħna aħna u nersqu lejn ekonomija b'dipendenza minima fuq il-karbonju u 
iktar ibbażata fuq l-għarfien. Se nistabbilixxi qafas strateġiku għal politika industrijali 
integrata, b'antiċipazzjoni tal-bżonnijiet fil-qasam tal-kwalifiki, tar-riċerka u l-iżvilupp u tal-
kapaċità għall-innovazzjoni, tan-normalizzazzjoni u, tabilħaqq, tar-regolazzjoni, li jreġġa' lura 
l-ekonomija fit-triq ta' tkabbir dinamiku, li joħloq sorsi ġodda ta' tkabbir sostenibbli u li 
jiggarantixxi li l-Ewropa tibqa' post attraenti għall-industrija. It-tisħiħ tas-suq intern għall-
prodotti kif ukoll l-iżvilupp tal-kompetittività internazzjonali se jkunu elementi importanti fl-
istrateġija tiegħi.

Prijorità ewlenija oħra għalija se tkun l-iżvilupp tal-SMEs fl-Ewropa, partikolarment bis-
saħħa tal-implimentazzjoni u tat-tisħiħ tal-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar, fil-livell Ewropew kif 
ukoll dak nazzjonali tal-Istati Membri. Se naħdem ukoll għall-iżvilupp ta' kultura ġdida ta' 
intraprenditorjat fl-Ewropa, bl-appoġġ tal-potenzjal ta' tkabbir tagħhom u l-
internazzjonalizzazzjoni tagħhom. Barra minn hekk, se nieħu ħsieb biex intejjeb l-aċċess 
għall-finanzi għall-SMEs, u, fost oħrajn, l-adozzjoni tad-direttiva dwar il-ħlasijiet tard se tkun 
pass importanti.

Fl-aħħar nett, biħsiebni napprofitta bis-sħiħ mill-kompetenzi l-ġodda introdotti mit-Trattat ta' 
Liżbona, partikolarment fis-setturi tal-ispazju u t-turiżmu, u mill-bażi legali fil-qasam tal-
industrija li se jkun sottomess għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Speċifikament, biħsiebni 
nlesti s-sistema GMES (Global Monitoring for Environment and Security – Monitoraġġ 
Globali għall-Ambjent u s-Sigurtà) bit-tlestija tat-tranżizzjoni mir-riċerka għat-tħaddim u bl-
iżgurar tal-bidu tal-użu tas-sistema Galileo kif previst. Fl-aħħar nett, fir-rigward tat-turiżmu 
b'mod partikolari, jiena nara hawnhekk opportunità kbira ħafna li għandna naħtfu.

5. X'inhuma l-inizjattivi speċifiċi leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi li biħsiebek tressaq, u 
skont liema kalendarju? X'impenji speċifiċi tista' tintrabat li twettaq rigward, 
b'mod partikulari, il-prijoritajiet u t-talbiet tal-kumitati mehmuża ma' dan il-
kwestjonarju u li huma parti mill-portafoll tiegħek? Kif tiżgura inti stess il-kwalità 
tajba ta' proposti leġiżlattivi?

Se nipprova nwieġeb fil-qosor għall-prijoritajiet imsemmija mill-kummissjonijiet 
Parlamentari tagħkom.

Element ewlieni tal-Istrateġija UE 2020 se tkun strateġija ġdida integrata għall-politika 
industrijali għal ekonomija kompetittiva, iktar ekoloġika u konnessa. L-għan huwa li jiġi 
pprovdut qafas ġenerali stabbli u prevedibbli għal industrija kompetittiva, l-iżvilupp tal-
intrapriża u l-innovazzjoni. Wara li jkunu ġew stabbiliti l-punti dgħajfa u b'saħħithom u l-
isfidi għall-industrija Ewropea, jiena se norganizza konsultazzjoni vasta tal-partijiet interessati 
kollha. F'dan nixtieq il-parteċipazzjoni mill-qrib tal-Parlament Ewropew.

Għandna wkoll nevitaw li l-industrija u l-impjiegi tagħha jitilqu mill-Ewropa u jmorru jżidu t-
tniġġis globali x'imkien ieħor - fenomenu li jissejjaħ "il-ħarba tal-karbonju". Għal dan il-għan, 
il-Kummissjoni qed taħdem biex timplimenta d-Direttiva ETS (Emissions Trading System –
Sistema tal-Iskambju ta' Kwoti tal-Karbonju u qed tħejji lista ta' setturi industrijali li 
għandhom jirċievu b'xejn parti ikbar mill-allokazzjonijiet tal-kwoti ta' emissjonijiet.
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L-SMEs se jkunu waħda mill-prijoritajiet tiegħi. Għalhekk, se nħares il-ftehimiet kollha li 
saru waqt l-adozzjoni tal-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar (SBA – Small Business Act) fl-2008 
bil-għan tal-promozzjoni ta' spirtu ta' intrapriża u biex jiġi ankrat il-prinċipju "Think Small 
First" (aħseb fiż-żgħir l-ewwel) fl-elaborazzjoni tal-politiki, fil-livell Ewropew u dak 
nazzjonali. Fl-2010 se jsir eżami profond tal-implimentazzjoni tal-Att dwar in-Negozji ż-
Żgħar sabiex jitkejjel il-progress li sar fl-identifikazzjoni tal-azzjonijiet il-ġodda.

Il-kriżi ggravat l-aċċess għall-finanzjament għall-SMEs Ewropej. Ukoll, il-Bank Ewropew 
tal-Investiment (BEI) impenja ruħu li jagħti EUR 30 biljun f'self lill-SMEs fis-snin 2008-
2011. Jiena biħsiebni naħdem iktar mill-qrib mal-Bank Ewropew tal-Investiment biex nistudja 
l-modi kif nistgħu nsaħħu l-impatt tagħna f'setturi ewlenin bħall-innovazzjoni industrijali u l-
enerġiji nodfa.

L-innovazzjoni hija essenzjali għat-twettiq tal-għanijiet tal-Ewropa 2020. Biħsiebni naħem 
mill-qrib ħafna mal-Kummisarju tar-Riċerka u l-Innovazzjoni biex infasslu "pjan ta' azzjoni 
għall-innovazzjoni". Dan għandu jippreċiża dak li l-Kummissjoni biħsiebha tagħmel - fi 
sħubija mal-Parlament u l-Istati Membri – biex tilħaq dawn l-għanijiet. Dan il-pjan se jkun 
marbut ma' erba' elementi: approċċ iktar wiesa' għall-innovazzjoni li jmur lil hinn mir-riċerka 
u l-iżvilupp il-konċentrazzjoni tal-baġit tal-UE fejn ikun hemm l-ikbar impatt, it-titjib tal-
kundizzjonijiet ta' qafas u l-appoġġ tal-innovazzjonijiet fis-settur pubbliku. Il-pjan għandu 
wkoll jintroduċi l-idea ta' sħubiji pubbliċi-privati iktar b'saħħithom, partikolarment għall-
finanzjament pubbliku u privat f'intrapriżi innovattivi u ta' tkabbir b'saħħtu.

Il-kompetenza spazjali mogħtija lill-UE mit-Trattat ta' Liżbona tista' sserraħ fuq l-istorja twila 
ta' suċċess tal-Istati Membri u l-Aġenzija Spazjali Ewropea, u li għaliha kienet ikkontribwiet 
il-Kummissjoni. Waħda mill-prijoritajiet tiegħi sejra tkun li mmexxi tajjeb iż-żewġ proġetti 
PHARES tagħna: Galileo u GMES. Iżda nixtieq immur pass iktar. Jeħtieġ li l-UE tiżviluppa 
kapaċità spazjali qawwija biex tmexxi l-bidla fil-klima. Għandha wkoll tħares l-assi spazjali 
tagħha u tisfrutta l-potenzjal tagħhom biex tħares iċ-ċittadini tagħna. Il-prijoritajiet l-oħra 
tiegħi se jkunu x-xjenza, l-innovazzjoni spazjali u l-appoġġ tal-esplorazzjoni b'għanijiet 
xjentifiċi. Dawn huma l-aspetti kkoordinati u dawk imsemmija mill-Parlament fir-riżoluzzjoni 
tiegħu fl-2008. Dan huwa programm ambizzjuż li jeħtieġ strutturi ta' tmexxija tajba, strumenti 
finanzjarji adatti u baġit li kapaċi jsostni l-ambizzjonijiet tagħna.

Jiena għandi l-istess opinjoni tal-Parlament Ewropew li tgħid li huwa essenzjali li ntejbu l-
benefiċċji li l-konsumaturi jistgħu jgawdu fis-suq intern u li nħaddmu aħjar il-qafas legali li 
jeżisti.

Il-qafas leġiżlattiv il-ġdid għat-tqegħid fis-suq tal-prodotti jimmira li jsaħħaħ il-fiduċja tal-
konsumaturi fis-sikurezza tal-prodotti fis-suq. Din tinkludi l-fiduċja fil-marka 'CE'. F'dan ir-
rigward, biħsiebni mmexxi azzjoni maħsuba biex tirrestawra l-fiduċja tal-konsumaturi fil-
prodotti b'kampanji ta' informazzjoni dwar il-marka 'CE'. Iżda din il-fiduċja hija marbuta 
wkoll mal-kredibbiltà tas-sistema li fuqha hija bbażata l-marka 'CE'. Din hija r-raġuni għaliex 
naħseb li biex intejbu t-tħaddim tas-suq intern jeħtieġ, bħala prijorità, li jkun hemm politika 
għal kollox ġdida fir-rigward tas-sorveljanza tas-suq u tal-kontroll tal-prodotti li jiġu minn 
pajjiżi terzi. Minn issa sal-2013, il-Kummissjoni se tħejji rapport dwar is-sorveljanza tas-suq.
Bis-saħħa tad-direttiva dwar is-sikurezza tal-ġugarelli, minn hawn 'il quddiem għandna qafas 
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regolatorju adegwat.

Madankollu, jiena nimpenja ruħi li nippreżentalkom l-evalwazzjonijiet kollha tal-impatt li 
jsiru minn DĠ ENTR fil-qafas tat-tħejjija ta' inizjattivi leġiżlattivi. Dawn se jikkonċernaw 
partikolarment l-allinjament tad-direttivi eżistenti fil-qafas leġiżlattiv għat-tqegħid fis-suq tal-
prodotti msemmija hawn fuq (tmiem l-2010), ir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-"magni", "it-
tagħmir tat-terminali tar-radju u t-telekomunikazzjoni", u fil-qafas regolatorju marbut mal-
emissjonijiet tas-settur tal-vetturi (2010-2015). Biħsiebni wkoll intejjeb ir-rapidità fit-twaqqif 
ta' regoli dwar l-interoperabbiltà, il-fiduċja fis-sistema Ewropea tan-normalizzazzjoni u 
nimpenja ruħi biex nippreżentalkom "pakkett ta' normalizzazzjoni" bil-għan li nżid il-fiduċja 
fis-sistema u nikkontribwixxi għall-innovazzjoni, bil-ħarsien, fl-istess ħin, tal-interessi tal-
SMEs.

Se nimpenja ruħi li naħdem għall-għanijiet ta' REACH: il-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u tal-
ambjent, kif ukoll il-kompetittività u l-innovazzjoni. L-implimentazzjoni tajba tar-regolament 
REACH hija prijorità tiegħi, u l-2010 se tkun sena importanti bl-ewwel skadenzi għar-
reġistrazzjoni tas-sustanzi. Ninsab konxju wkoll mill-importanza tar-reviżjoni ta' REACH 
prevista għall-2012 u se naħdem mill-qrib mal-Kummissarju responsabbli mill-ambjent għal 
dan il-għan.

Jiena konxju mid-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom il-kumpaniji – partikolarment l-SMEs –
fit-tħaddim tal-fora tal-iskambju tal-informazzjoni dwar is-sustanzi. Din tal-aħħar tnaqqas ir-
responsabbiltà tal-industrija. Il-Kummissjoni, l-aġenzija Ewropea tas-sustanzi kimiċi (ECHA) 
u l-assoċjazzjonijiet industrijali qed jagħmlu minn kollox biex jgħinu lill-intrapriżi biex 
jegħlbu d-diffikultajiet li jistgħu jiltaqgħu magħhom fit-tħejjija tad-dossier ta' reġistrazzjoni 
tagħhom.

Il-Parlament Ewropew indika, ġustament, li n-nanomaterjali għandhom ikunu koperti minn 
ġabra ta' regoli ddifferenzjati minħabba l-applikazzjoni kważi bla limiti tan-nanoteknoloġiji 
f'setturi differenti u l-karatteristiċi uniċi. Fl-2011, il-Kummissjoni se tippreżenta rapport dwar 
l-azzjonijiet meħuda. Jiena se niżgura li kull proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni tqis in-
nanomaterjali, skont it-talba tal-Parlament.

Bla dubju, għall-punti kollha msemmija hawn fuq, jiena qed inserraħ fuq il-pariri u l-appoġġ 
tal-Parlament Ewropew biex inwettquhom tajjeb flimkien.


