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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' l-pjanijiet tal-Kummissjoni li tirrevedi r-regoli tal-għajnuna mill-Istat għas-SIEĠ bl-
objettiv li jsir użu mill-potenzjal ta' servizzi bħal dawn għall-irkupru ekonomiku; ifakkar 
fil-potenzjal tal-industriji li huma definiti fl-Istati Membri bħal SIEĠ (servizzi ta' interess 
ekonomiku ġenerali), u fl-importanza tagħhom mhux biss għall-kompetittività tal-Ewropa 
iżda wkoll bħala industriji b'potenzjal kompetittiv globali emerġenti, potenzjal imsaħħaħ l-
ewwel u qabel kollox b' suq għal servizzi bħal dawn ibbażat fuq il-kompetizzjoni, kif 
pereżempju muri mis-settur tat-telekomunikazzjonijiet;

2. Jenfasizza minn din il-perspettiva, fl-interess tal-konsumaturi, l-importanza ta' 
kompetizzjoni transkonfinali, ta' protagonisti u investimenti ġodda u ta' ideat kummerċjali 
ġodda;

3. Ifakkar li l-ambizzjoni ewlenija tar-riforma għandha tkun li tiżgura servizzi ta' kwalità 
għolja u bi prezzijiet raġonevoli għaċ-ċittadini; jinsab konvint li dan l-objettiv jista' 
jintlaħaq mingħajr ma jiġu limitati l-opportunitajiet ta' tkabbir u ta' kompetizzjoni, 
permezz ta' finanzjament ta' dawn is-servizzi mill-għajnuna statali, meta dan ikun xieraq, 
u mhux mill-fornituri;

4. Ifakkar fil-ħtieġa ta' investiment sostanzjali għat-titjib tal-infrastruttura, b'mod partikolari 
fl-oqsma tal-enerġija u tat-telekomunikazzjonijiet, sabiex tkun possibbli provvista ta' 
servizzi futuri tal-enerġija intelliġenti jew broadband; jemmen li r-regoli futuri tal-
għajnuna statali għandhom jitfasslu b'tali mod illi jinċentivizzaw l-investiment privat 
f'infrastruttura ġdida mingħajr ma jiġu limitati l-kompetizzjoni u l-aċċess għal din l-
infrastruttura;

5. Jirrikonoxxi l-ħtieġa li ssir distinzjoni ċara bejn attivitajiet ekonomiċi u dawk mhux 
ekonomiċi skont ir-regoli tal-għajnuna statali, iżda ma jaqbilx mal-introduzzjoni ta' qafas 
armonizzat madwar l-UE jew ta' definizzjoni, peress li dan mhux biss jirrestrinġi l-
awtonomija tal-entitajiet lokali iżda jostakola wkoll l-innovazzjoni u l-mudelli ġodda ta' 
negozju, li spiss jiġu introdotti mis-SMEs;


