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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. Jirrikonoxxi li l-Istrateġija Industrijali, imħejjija qabel it-tifqigħa u ppubblikata fi stadju 
bikri tal-pandemija fl-Ewropa, se tirrikjedi reviżjoni sustanzjali biex tirrifletti l-bidliet 
bażiċi u l-missjoni l-ġdida tal-Kummissjoni von der Leyen: biex tirritorna l-ekonomija 
fl-UE kollha għat-tkabbir u ssaħħaħ l-ekonomiji kollha, kemm tat-Tramuntana u tan-
Nofsinhar, kif ukoll tal-Lvant u tal-Punent, għall-benefiċċju taċ-ċittadini u tan-negozji;

2. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq, flimkien mal-Istati Membri, analiżi komprensiva u 
transsettorjali tal-ekonomiji fi ħdan l-UE, sabiex tifhem il-profondità tal-impatti 
kkawżati mill-pandemija tal-Covid-19; iqis li din hi bażi ta' evidenza essenzjali sabiex 
il-Kummissjoni toħroġ rakkomandazzjonijiet aġġornati u tiddetermina l-politiki ewlenin 
li jaħdmu biex issaħħu l-irkupru kollettiv fuq terminu twil fi ħdan is-Suq Uniku;

3. Iqis li, abbażi ta' bażi ta' evidenza komprensiva, l-Istrateġija Industrijali tal-
Kummissjoni għandha tipprijoritizza l-irkupru ekonomiku u l-benessri taċ-ċittadini u l-
opportunitajiet għalihom, sabiex tissottolinja l-impenn komuni biex jerġa' jinbena s-Suq 
Uniku u jitwasslu l-benefiċċji għall-Istati Membri kollha u ċ-ċittadini tagħhom;

4. Jenfasizza li l-kompetittività industrijali tal-UE sserraħ fuq Suq Uniku fis-Servizzi li 
jiffunzjona kompletament; jissottolinja li l-Kummissjoni trid tqis kif se tindirizza ostakli 
għal servizzi transkonfinali bħala parti minn sett ta' prijoritajiet riveduti;

5. Jissottolinja l-importanza tas-sostenibbiltà, li hi ċentrali għall-pjanijiet biex tiġi żviluppa 
l-industrija Ewropea; ifakkar f'dan ir-rigward il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew 
tat-12 ta' Diċembru 2019, filwaqt li jenfasizza l-ħtieġa li jiġi stabbilit qafas għal 
azzjonijiet li jibbenefikaw minnhom l-Istati Membri kollha;

6. Jirrikonoxxi li s-settur pubbliku u privat se jiltaqgħu ma' restrizzjonijiet finanzjarji 
sinifikanti fis-snin li ġejjin, li jimpattaw fuq l-abilità tagħhom li jappoġġaw programm 
ta' investiment, partikolarment fir-rigward tal-objettivi tal-Patt Ekoloġiku; jesprimi 
tħassib dwar pass mhux ugwali ta' żvilupp, partikolarment f'partijiet anqas żviluppati 
tal-UE, fejn it-talbiet ta' trasformazzjoni jesiġu azzjonijiet ferm aktar sinifikanti; 
jistieden bil-qawwa lill-Kummissjoni, fl-Istrateġija Industrijali riveduta tagħha, tadotta 
mudell li jkun flessibbli u jagħti appoġġ, sabiex ħadd ma jitħalla jibqa' lura;

7. Jenfasizza r-rwol sinifikanti tal-akkwist pubbliku fit-tfassil tat-trajettorja tal-industrija 
Ewropea;

8. Jemmen li għandu jkun hemm riflessjoni ulterjuri fuq ir-regoli li jmexxu l-
kompetizzjoni fl-UE, sabiex dawn ikunu adegwati kemm għas-suq Ewropew kif ukoll 
għall-kuntest ekonomiku globali; fil-frattemp, jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-
oqfsa temporanji approvati għall-għajnuna mill-istat ma jgħawġux il-kompetizzjoni fi 
ħdan is-Suq Uniku fuq terminu medju sa twil;
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9. Jenfasizza li l-Istrateġija Industrijali għandha tappoġġa l-kummerċ ħieles u l-impenn tal-
UE biex tiffunzjona mas-sħab globali tagħna; jistieden lill-Kummissjoni tiċċara kif 
għandha l-ħsieb li żżomm dawn l-impenji filwaqt li tippromwovi l-emerġenza ta' 
mexxejja globali li joriġinaw fl-Ewropa; jistieden ukoll lill-Kummissjoni tiċċara aktar 
fejn hi tqis li l-awtonomija hi meħtieġa u fl-interess ekonomiku tal-UE;

10. Ifakkar li s-settur awtomobilistiku jinsab milqut minn ħafna mit-trasformazzjonijiet 
mistennija fl-ekonomija futura u kien ferm affettwat mill-impatt tal-pandemija tal-
Covid-19; iqis li Strateġija Industrijali riveduta għandha tipprevedi azzjonijiet 
partikolari għal dan is-settur, inkluż appoġġ finanzjarju xieraq.


