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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa’ r-Rapport dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-2008, partikolarment il-kapitlu ta’ 
approfondiment tiegħu dwar il-kartelli u l-konsumaturi; jappoġġa l-ħolqien tal-Unità 
għall-Kuntatt mal-Konsumaturi; jinnota li l-eżistenza ta' kartelli hija ta' ħsara għall-
konsumaturi; jiddispjaċih mid-diffikultajiet li qed ikollhom il-konsumaturi biex igawdu l-
benefiċċji tal-kompetizzjoni;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex tevalwa r-riżultati tal-COP15 u l-impatti tagħhom fuq il-
kompetizzjoni;

3. Jitlob lill-Kummissjoni biex, fir-rapport li jmiss, tinkludi kapitlu ta’ approfondiment 
dedikat għall-SMEs u l-kompetizzjoni; josserva l-ispiża għolja marbuta mas-sistema tal-
privattivi għall-SMEs, partikolarment minħabba t-theddida ta' litigazzjoni minn “patent 
trolls” (entitajient mhux prattikanti li jinfurzaw il-privattiva tagħhom kontra dawk li 
allegatament ikunu kisru l-liġi tal-privattivi fil-konfront tagħhom); jiġbed l-attenzjoni 
għall-innovazzjoni miftuħa u għall-ġabriet ta’għerf aċċesibbli għal kulħadd (knowledge 
commons); jistieden lill-SMEs biex jisfruttaw ir-riżultati tas-Seba’ Programm ta’ Qafas 
f’sitwazzjoni ta’ aċċess miftuħ;

4. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tinvestiga kif l-iskemi ta’ appoġġ nazzjonali differenti 
fl-industrija tal-karozzi ħolqu distorsjoni tal-kompetizzjoni u kemm dawn l-iskemi 
kkontribwew għal obbjettivi oħra tal-Komunità, b'mod partikolari s-sostenibbiltà u t-
teknoloġiji li jirrispettaw l-ambjent; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tevalwa l-
kompetittività f’dan is-suq, b'mod partikolari r-relazzjoni bejn il-Manifatturi ta’ Tagħmir 
Oriġinali (OEMs) u l-ewwel u t-tieni saff ta’ fornituri;

5. Jilqa' b’sodisfazzjon l-inkjesta tal-Kummissjoni fis-settur tal-enerġija; jitlob lill-
Kummissjoni biex tinvestiga kemm in-nuqqas ta' investiment fl-infrastruttura, b'mod 
partikolari tal-gass u l-interkonnessjonijiet tal-elettriku, qed ixekkel il-kompetizzjoni;

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex tevalwa kif ir-regoli nazzjonali tal-akkwist pubbliku u d-
differenzi nazzjonali tagħhom joħolqu distorsjoni tal-kompetizzjoni u kemm jistgħu 
jinkoraġġuha billi jiżdiedu l-kriterji għas-sejħa għall-offerti biex dawn bl-inklużjoni tal-
impatti soċjali u ambjentali li jitfgħu il-kompetizzjoni f’diezzjoni ġdida lejn l-
innovazzjoni;

7. Jiddispjaċih minħabba n-nuqqas ta' kompetizzjoni fit-telekomunikazzjonijiet; jitlob lill-
Kummissjoni biex tgħaqqad il-kompetittività ma’ investiment sinifikanti u biex 
tirrapporta dwar dan; jitlob li ssir inkjesta ġdida tas-settur; jinsisti li l-BEREC 
jinkoraġġixxi l-kompetizzjoni b'mod partikolari permezz ta' analiżi pertinenti tas-suq; 
jinsisti għalhekk li s-segretarjat tiegħu jingħata riżorsi biżżejjed għal dan il-għan;


