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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora dawn is-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar li, għalkemm id-drittijiet tal-konsumaturi diġà huma mħarsa mil-leġiżlazzjoni fis-
seħħ fl-Unjoni Ewropea, huma spiss id-drabi li ma jkunux irrispettati; jenfasizza li t-tisħiħ 
tal-miżuri għall-ħarsien tal-konsumatur jistgħu jinkisbu l-aktar b'implimentazzjoni aktar 
effettiva tal-leġiżlazzjoni;

2. Jinnota li l-adozzjoni tal-pakkett ta' proposti rigward l-enerġija elettrika u s-swieq tal-gass 
naturali li l-Parlament Ewropew qiegħed jiddibatti bħalissa se jsaħħu ulterjorment il-qafas 
legali għall-ħarsien tal-konsumaturi ta' l-enerġija;

3. Iqis li l-ħarsien futur tal-konsumaturi ta' l-enerġija għandu jkompli jkun ibbażat fuq 
azzjoni konġunta mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri. Il-prattiki għall-ħarsien tal-
konsumatur individwali fis-suq ta' l-enerġija jista' jkollhom effetti differenti fid-diversi 
Stati Membri. L-applikazzjoni konsistenti tal-prinċipju ta' sussidjarjetà huwa għalhekk 
essenzjali;

4. Ifakkar li s-suq Ewropew ta' l-enerġija jkompli jkun ikkaratterizzat minn għadd kbir ta' 
monopolji. Dan inaqqas il-libertà ta' l-għażla, iżid in-nuqqas ta' tagħrif u, bħala riżultat, 
isaħħaħ il-vulnerabilità tal-konsumaturi. L-isforzi biex jinħoloq suq waħdieni u 
kompetittiv ta' l-enerġija għandhom għalhekk ikomplu;

5. Iqis li l-garanzija tal-forniment lil persuni b'inqas dħul huwa meħtieġ fid-dawl taż-żieda 
fil-prezzijiet ta' l-enerġija; iqis li huwa importanti li l-Istati Membri jieħdu l-passi 
meħtieġa biex jiddefinixxu eżattament dan il-grupp ta' konsumaturi;

6. Jesprimi l-konvinzjoni tiegħu li r-regolaturi nazzjonali għandu jkollhom irwol ċentrali fil-
ħarsien tal-konsumatur; jemmen, għal dan il-għan, li l-proposti mmirati lejn it-tisħiħ tas-
setgħat u l-indipendenza tar-regolaturi għandhom ikun appoġġati.
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