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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. iqis li suq Ewropew tal-enerġija miftuħ u kompetittiv ikun jista' jnaqqas it-tariffi, itejjeb il-
kompetittività Ewropea u jikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku u għall-benessri tal-
konsumaturi, u għalhekk huwa importanti li jitneħħew minnufih l-ostakli fiżiċi u 
regolamentari li jfixklu l-funzjonament effikaċi tas-suq;

2. jistieden minnufih lill-Kummissjoni tieħu miżuri biex tiżgura l-applikazzjoni tar-regoli tal-
kompetizzjoni fis-settur tal-enerġija, speċjalment rigward it-traspożizzjoni u l-
implimentazzjoni tat-tielet pakkett ta' miżuri, li diġà qegħdin tard; 

3. jirrakkomanda lill-Kummissjoni, fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa fil-qasam tal-enerġija, tagħti l-prijorità lill-proġetti li għandhom l-
akbar impatt fuq is-suq intern, biex b'hekk jiġu promossi wkoll il-kompetizzjoni, l-użu tas-
sorsi tal-enerġija rinovabbli u s-sigurtà tal-provvista;

4. jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri biex telimina l-frammentazzjoni u d-distorsjonijiet 
tas-suq, billi tieqaf tagħti sussidji diretti u indiretti favur il-fjuwils fossili u billi twaqqaf ir-
regolazzjoni tal-prezzijiet tal-enerġija meħtieġa tal-konsumaturi; jinsisti fuq il-ħtieġa li s-
sistemi kollha ta' appoġġ għall-użu ta' sorsi ta' enerġija rinovabbli fl-Istati Membri jsiru 
progressivament aktar koerenti u li jitħeġġeġ l-istabbiliment ta' mekkaniżmi ta' kapaċità li 
jkunu effikaċi fil-livell transkonfinali;

5. jirrimarka li l-proċess tal-liberalizzazzjoni tas-suq ma wassalx għal soluzzjonijiet xierqa u 
għal tnaqqis tal-prezzijiet għall-konsumaturi finali u l-familji; jitlob minnufih lill-
Kummissjoni tieħu miżuri biex ittejjeb it-trasparenza, l-informazzjoni u l-libertà tal-għażla 
tal-konsumaturi, kif ukoll il-protezzjoni tal-konsumaturi vulnerabbli; jitlob li jinħolqu 
mekkaniżmi ġodda biex jiżguraw is-soluzzjoni effikaċi tal-kunflitti u l-ibbilanċjar tas-
saħħa tan-negozjar bejn il-konsumaturi finali u l-fornituri.


