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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 s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

Is-suq uniku tal-enerġija 

1. Ifakkar li l-leġiżlazzjoni tal-UE fis-seħħ tipproteġi d-drittijiet tal-konsumaturi u tipprovdi 
pedament sod għal suq tal-enerġija Ewropew kompetittiv; madankollu, din għadha ma 
ġietx trasposta b’mod xieraq fil-leġiżlazzjoni nazzjonali f'bosta Stati Membri;

2. Iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha biex jimplimentaw bis-sħiħ it-tielet pakkett tal-enerġija 
u leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-UE filwaqt li josservaw l-iskadenzi miftehma; jitlob lill-
Kummissjoni twettaq monitoraġġ qawwi tat-traspożizzjoni ta’ dawn ir-regoli;

3. Ifakkar li l-Artikolu 194 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
jistabbilixxi li l-politika tal-Unjoni dwar l-enerġija għandha titmexxa minn spirtu ta’ 
solidarjetà bejn l-Istati Membri; jinnota li l-finalizzazzjoni tas-suq intern tal-enerġija 
għandha tikkunsidra d-differenzi soċjoekonomiċi strutturali fost ir-reġjuni Ewropej u 
m’għandhiex timponi piżijiet fuq l-Istati Membri;

4. Jenfasizza l-ħtieġa ta' azzjoni urġenti, kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq dak tal-UE 
biex jitneħħew l-ostakoli tal-ippjanar u regolatorji għall-investimenti fl-infrastruttura tal-
enerġija, bil-għan li jinħeles il-potenzjal tas-suq uniku;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi miżuri urġenti bl-għan li jingħelbu l-iżbilanċi 
infrastrutturali tal-enerġija li jeżistu fl-UE li jikkostitwixxu ostaklu għat-tlestija tas-suq 
intern tal-enerġija u l-kisba tal-għanijiet tal-Ewropa 2020;

6. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jipprovdu lill-ARNs (Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali) 
bis-setgħat u r-riżorsi meħtieġa biex jeżerċitaw dmirijiethom, pereżempju, il-monitoraġġ 
u trattament xieraq tal-ilmenti tal-konsumaturi; jitlob lill-Kummissjoni u lill-
ACER(Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija) biex jipproponu 
rakkomandazzjonijiet dwar kif għandhom jitjiebu s-setgħat ta’ sorveljanza tal-ARNs; 
jitlob lill-Kummissjoni tippromwovi titjib fil-koordinazzjoni u l-iskambju tal-aħjar 
prattiki u ta' informazzjoni fost l-ARNs, u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u Ewropej;

7. Jenfasizza l-fatt li jeżistu differenzi sinifikanti bejn il-kontijiet tal-enerġija, skont il-
fornitur, fir-rigward tal-kwantità u l-kwalità tal-informazzjoni mogħtija lill-konsumaturi 
Ewropej tal-enerġija; jenfasizza li hu essenzjali li l-konsumaturi jingħataw informazzjoni 
f'waqtha u adegwata dwar il-konsum u l-ipprezzar sabiex huma jkunu jistgħu jagħżlu l-
fornitur tal-enerġija li jixtiequ;

8. Jindika li f’xi Stati Membri tal-UE, il-konsumaturi s’issa ma setgħux jagħżlu l-fornituri 
tal-elettriku b'mod ħieles u jħallsu prezz kompetittiv u ġust għall-elettriku; jinnota li l-
konsumaturi għandhom jingħataw pariri u taħriġ dettaljati biex tkun żgurata l-
parteċipazzjoni attiva tagħhom, u se jenħtieġu ukoll kampanji ta’ informazzjoni tal-
konsumaturi biex jinkiseb benefiċċju mit-tixrid ta’ sistemi ta' enerġija intelliġenti jitlob 
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lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jixprunaw u jippermettu l-parteċipazzjoni tal-
konsumaturi fil-ħolqien ta' sistemi tal-enerġija intelliġenti , b'mod partikolari bil-ħolqien 
ta' skemi ta' finanzjament effiċjenti u trasparenti, u ukoll biex jippromwovu l-miters 
intelliġenti li jipprovdu lill-konsumaturi bi stampa ċara tal-konsum tal-enerġija tagħhom; 
jenfasizza li l-prezzijiet Ewropej tal-gass u l-elettriku għandhom ikunu raġonevoli, 
trasparenti u faċilment kumparabbli; jenfasizza l-ħtieġa għall-promozzjoni ta' 
fatturazzjoni trasparenti u preċiża bbażata fuq il-konsum attwali u t-tixrid ta’ għodod ċari, 
effikaċi u komprensivi għat-tqabbil tal-prezzijiet, kif ukoll tibdil faċli u malajr tal-
fornituri;

9. Jinkoraġġixxi l-istabbiliment ta’ metodoloġija u format komuni, komplut u faċli biex 
jintuża għall-kontijiet relatati mal-enerġija, b’livell minimu ta’ informazzjoni li l-fornituri 
għandhom jinkludu meta joħorġu l-kontijiet, sabiex jippermettu lill-konsumaturi jifhmu l-
kontenut tal-kontijiet tal-enerġija tagħhom ikunu fejn ikunu fl-Ewropa u għalhekk jużaw 
l-enerġija b’mod iktar ekonomiku u effiċjenti;

10. Jiġbed l-attenzjoni għall-esperjenzi pożittivi miksuba f’ċerti Stati Membri fejn rekwiżiti 
imposti fuq il-kumpaniji tal-enerġija biex tiġi ffrankata l-enerġija wasslu għal ħafna 
effetti pożittivi, fosthom l-użu aktar mifrux ta’ miters intelliġenti tal-elettriku għall-
benefiċċju tal-konsumaturi;

11. Jiġbed l-attenzjoni lejn l-importanza ta’ miżuri biex tiżdied l-effiċjenza enerġetika, 
speċjalment fis-settur tal-bini; jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li jkun hemm 
numru biżżejjed ta’ awdituri tal-enerġija sabiex l-awditjar tal-enerġija jkun aċċessibbli 
għall-konsumaturi kollha; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni, fil-qafas 
finanzjarju multiannwali li ġej, biex jiżguraw riżorsi għall-finanzjament ta’ miżuri għall-
effiċjenza enerġetika fis-settur tal-bini, u, speċjalment, fis-settur tad-djar; jistieden lill-
Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jiżviluppaw qafas legali biex jiġi inkoraġġit u 
żgurat l-involviment tal-fornituri tal-enerġija fl-implimentazzjoni ta’ miżuri sabiex 
tiżdied il-prestazzjoni tal-enerġija, inkluż fis-settur tal-bini;

Suq Uniku Diġitali

12. Jistieden lill-Kummissjoni biex twettaq monitoraġġ tas-suq u tindirizza lakuni leġiżlattivi 
li jikkostitwixxu ostakoli għat-tlestija sħiħa tas-suq intern diġitali u tat-
telekomunikazzjoni;

13. Ifakkar li Suq Uniku Diġitali, fejn ikun hemm il-moviment ħieles tas-servizzi f’suq ta’ 
500 miljun konsumatur, huwa fattur kruċjali għall-kompetittività u t-tkabbir ekonomiku, 
li jipprovdi impjiegi li jeħtieġu kwalifiki għolja u jiffaċilita l-konverġenza tal-UE 
f’ekonomija bbażata fuq l-għarfien;

14. Jindika li suq Ewropew bi kważi 500 miljun persuna konnessi ma’ broadband ta’ veloċità 
għolja jista’ jkun minn ta’ quddiem fl-iżvilupp tas-suq intern; jenfasizza l-ħtieġa li l-
aġenda diġitali tiġi konnessa mal-għoti ta’ servizzi ġodda bħall-kummerċ elettroniku, is-
saħħa elettronika, it-tagħlim elettroniku, is-servizzi bankarji elettroniċi u s-servizzi 
governattivi elettroniċi;

15. Jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw fil-ħin il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-
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telekomunikazzjonijiet, u jitlob lill-Kummissjoni biex teżamina mill-qrib dan il-proċess 
ta’ implimentazzjoni u sabiex tippenalizza n-nuqqas ta’ implimentazzjoni;

16. Jenfasizza li Ewropa b’roaming mingħajr ħlas għat-telekomunikazzjoni mobbli għandha 
tkun għan tal-UE, li għandu jintlaħaq malajr, bħala mezz għat-tlestija tas-suq intern 
diġitali u tat-telekomunikazzjoni, għall-promozzjoni tal-kompetizzjoni fost il-fornituri 
tas-servizzi billi kumpaniji ġodda jitħallew jidħlu, għall-infurzar tad-drittijiet tal-
konsumaturi u l-provvista ta’ pjattaforma tat-telekomunikazzjoni konsistenti u reżistenti 
għall-Unjoni;

17. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-ARN ikollhom ir-riżorsi li jippermettulhom 
jimmonitoraw u jippenalizzaw kwalità ta’ servizz mhux ugwali, u li l-feedback mingħand 
il-konsumaturi jiġi kkunsidrat; jistieden lill-Istati Membri biex iniedu kampanji ta’ 
informazzjoni biex jagħmlu lill-konsumaturi konxji tad-drittijiet tagħhom sabiex tiġi 
promossa s-setgħa tagħhom li jinnegozjaw fir-rigward tal-fornituri tas-servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet;

18. Jistieden lill-ARNs u lill-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi biex jipprovdu ħarsa 
ġenerali ċara u trasparenti tas-servizzi tat-telekomunikazzjonijiet u l-prezzijiet offruti lill-
konsumaturi; jirrakkomanda li l-prezzijiet għas-servizzi tat-telekomunikazzjoni 
(pereżempju l-vuċi, SMS, dejta) għandhom jidhru f’format uniformi (prezz għal kull 
minuta, prezz għal kull SMS, prezz għal kull MB) sabiex jiġi ffaċilitat it-tqabbil tas-
servizzi offruti, u sabiex il-pakketti jkunu jistgħu jitqabblu. Tqabbil bħal dan għandu 
jinkludi elementi oħra, bħal perjodu u pieni minimi li jistgħu jinfluwenzaw ukoll il-prezz. 
Jenfasizza li l-konsumaturi għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni kollha relatata
mal-użu tal-għażliet tas-servizz tagħhom mingħajr ħlas. Sabiex jiġu limitati l-effetti tas-
sorpriżi fil-kontijiet u jitħeġġeġ l-għarfien tal-konsumaturi, il-konsumaturi għandu 
jkollhom il-possibilità li jistabbilixxu limiti tal-użu mhux biss għas-servizzi tar-roaming, 
iżda wkoll għas-servizzi domestiċi, b’mod speċjali d-dejta, peress li ħafna drabi ma 
jkunux konxji tal-effett tal-użu tagħhom fuq il-kontijiet tagħhom;

19. Jistieden lill-Istati Membri biex jieħdu l-passi meħtieġa ħalli jiffaċilitaw l-aċċess tal-
operaturi ż-żgħar għas-suq tas-servizzi mobbli li llum hu kkaratterizzat minn ftit operaturi 
dominanti;

 Aċċess għall-finanzi, l-akkwist pubbliku u l-miżuri ta' appoġġ għall-SMEs

20. Jistieden lill-Kummissjoni biex ittejjeb l-aċċess tal-SMEs għal swieq tal-kapital billi 
tissimplifika l-informazzjoni u tiffaċilita l-proċeduri ta’ finanzjament, u tagħmilhom iżjed 
effiċjenti u iżjed trasparenti; iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jippromwovu l-
parteċipazzjoni tal-SMEs fl-akkwist pubbliku bit-tnedija ta’ proċeduri tal-akkwist 
elettroniku, is-simplifikazzjoni tal-amministrazzjoni, it-tnaqqis tal-burokrazija żejda, it-
tqassim tal-akkwisti f’lottijiet u l-aċċelerazzjoni tal-ħlasijiet lis-sottokuntratturi;

21. Jindika li l-parteċipazzjoni tal-kumpanniji tal-UE fl-akkwist pubbliku transkonfinali 
għadu baxx ħafna, u l-kumpanniji tal-UE, b’mod partikolari l-SMEs, jiffaċċjaw 
diffikultajiet biex jipparteċipaw fl-akkwist pubbliku transkonfinali minħabba l-proċeduri 
amministrattivi differenti u kkumplikati li jeżistu; jilqa’ r-riforma tal-akkwist pubbliku 
propost mill-Kummissjoni u jqis li l-istabbiliment ta’ prinċipji komuni fil-livell tal-UE u 
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regoli tal-akkwist pubbliku flessibbli, ċari u sempliċi jippermettu lill-kumpanniji, b’mod 
partikolari l-SMEs, sabiex jisfruttaw aħjar l-opportunitajiet offruti mill-akkwist pubbliku 
transkonfinali; 

22. Jenfasizza l-fatt li s-sistemi elettroniċi nazzjonali tal-akkwist pubbliku għandhom 
javvanzaw sabiex jiffaċilitaw is-servizzi transkonfinali, sabiex jiġi żgurat it-twettiq ta' suq 
intern għas-servizzi u biex tiġi applikata b'mod sħiħ id-Direttiva dwar is-Servizzi;

23. Jitlob lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni sabiex jiffaċilitaw l-opportunitajiet ta’ 
investiment għall-ftuħ ta’ negozji innovattivi bit-tneħħija tal-ostakoli li jimpedixxu l-
emerġenza ta’ suq tal-kapital ta’ riskju mifrux mal-UE;

24. Jenfasizza li huwa essenzjali li tiġi stabbilita sistema elettronika tal-akkwist pubbliku fl-
UE kollha, li tiżgura trasparenza u kompetittività ikbar, u tippermetti li l-fondi pubbliċi 
jkunu użati b’mod iktar effiċjenti;

25. Jistieden lill-Istati Membri biex jevalwaw il-ħolqien ta’ ‘punti uniċi ta' servizz’ li 
permezz tagħhom l-SMEs jistgħu japplikaw għal fondi Ewropej, nazzjonali u lokali, billi 
jqisu li l-‘punti uniċi ta’ servizz’ għandhom iżjed valur miżjud meta jinħolqu bi spiża tal-
amministrazzjoni eżistenti, u b'hekk ma jżidux l-ispejjeż għall-kontribwenti tat-taxxa. 
jenfasizza l-importanza ta' 'punti uniċi ta' servizz' bħala bidu fundamentali sabiex jiġu 
attirati u jitħallew joperaw l-investimenti privati fil-qasam tar-riċerka u l-enerġija u 
jistieden lill-Kummissjoni sabiex issaħħaħ il-miżuri għal iżjed simplifikazzjoni u 
trasparenza tal-oqfsa ta’ finanzjament Ewropej, nazzjonali u lokali. iħeġġeġ lill-Istati 
Membri sabiex jiffaċilitaw l-aċċess tal-SMEs għall-fondi billi jissimplifikaw ir-regoli tas-
sottomissjoni tad-dejta u jippromwovu repożitorji tad-dejta onlajn għaċ-ċertifikati u 
dokumenti oħra ta’ appoġġ.

26. Jitlob lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni sabiex jiżguraw ftehimiet li jippermettu li l-
SMEs joperaw madwar l-Ewropa kollha u jikkummerċjalizzaw l-ideat tagħhom billi 
jingħatalhom aċċess aħjar għas-swieq u titnaqqas il-burokrazija żejda.

27. Jiġbed l-attenzjoni lejn l-importanza li jiġu żviluppati standards Ewropej, li huwa 
assolutament neċessarju kemm għat-twettiq tas-Suq Uniku kif ukoll għat-tkabbir tal-
kompetittività internazzjonali tal-UE; isejjaħ lill-Kummissjoni biex tiżgura aċċess iktar 
faċli għall-istandards Ewropej għall-SMEs u l-mikroimpriżi;

Kummerċ elettroniku

28. Jilqa’ t-tkabbir sinifikanti tal-kummerċ elettroniku u jiġbed l-attenzjoni dwar it-tħassib 
tal-konsumaturi dwar is-sigurtà tat-tranżazzjonijiet; jitlob lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni biex isaħħu l-qafas leġiżlattiv li jipproteġi l-konsumaturi li jużaw il-
kummerċ elettroniku u biex jiżviluppaw qafas li jippromwovi ċ-ċertifikazzjoni tas-siti tal-
kummerċ elettroniku, isituzzjonijiet finanzjarji u istituzzjonijiet pubbliċi, f’termini ta’ 
sikurezza, sabiex il-konsumaturi jħossuhom fiduċjużi meta jaċċedu dawn is-siti 
kkonċernati;

29. Jenfasizza l-ħtieġa urġenti li l-UE tipprovdi lin-negozji u l-konsumaturi b’fiduċja u mezzi 
għall-kummerċ onlajn sabiex jiżdied il-kummerċ transkonfinali; għalhekk jitlob li jiġu 
ssimplifikati s-sistemi tal-liċenzjar u li jinħoloq qafas effiċjenti għad-drittijiet tal-awtur;
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30. Jitlob lill-Istati Membri sabiex jimplimentaw malajr id-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-
Konsumatur u jistieden lill-Kummissjoni sabiex tuża l-mezzi kollha disponibbli sabiex 
tistimola iktar penetrazzjoni tal-kummerċ elettroniku bħala prattika normali tan-negozju, 
kemm għat-tranżazzjonijiet bejn in-negozji u l-konsumaturi kif ukoll għal dawk bejn 
negozju u ieħor.

31. Jitlob għall-istabbiliment ta’ 'punt uniku ta’ servizz' fir-rigward tal-VAT f’kull Stat
Membru sabiex jiġi ffaċilitat il-kummerċ elettroniku transkonfinali għall-SMEs u l-
imprendituri;

Is-suq uniku tas-servizzi

32. Jiddispjaċih li l-moviment ħieles tas-servizzi, li jikkostitwixxi 70% tal-PDG tal-Unjoni, 
huwa ristrett b’mod qawwi minn ostakli amministrattivi u regoli nazzjonali diverġenti; 
għalhekk iħeġġeġ li tiġi implimentata bis-sħiħ u estiża Direttiva dwar is-Servizzi li tkopri 
s-servizzi kollha fil-kuntest ta’ ekonomija moderna bbażata fuq l-għarfien;

33. Jenfasizza l-fatt li l-gvern elettroniku huwa ta’ benefiċċju b'mod speċjali għaċ-ċittadini u 
l-SMEs fl-UE, b'vantaġġi ġejjin minn spejjeż amministrattivi mnaqqsa, peress li ċ-
ċittadini u l-SMEs spiss jikkonfrontaw ostakoli insormontabbli meta joperaw f'livell 
transkonfinali fl-UE;

34. Jindika li l-ikbar ostakli għall-aċċess transkonfinali għas-servizzi elettroniċi tal-
amministrazzjoni pubblika huma relatati mal-użu tal-firem u l-identifikazzjoni elettroniċi 
u n-nuqqas ta’ kompatibbiltà tas-sistemi ta’ gvern elettroniku fil-livell tal-UE; jitlob lill-
Kummissjoni tirrevedi d-Direttiva tagħha dwar il-firem elettroniċi biex tiżgura r-
rikonoxximent reċiproku tagħhom;

35. Jenfasizza l-fatt li l-applikazzjonijiet tal-gvern elettroniku għandhom ikunu riveduti, u, 
jekk ikun hemm bżonn, modifikati biex ikunu aċċessibbli wkoll għall-utenti mhux 
residenti; jenfasizza l-fatt li l-kompatibbiltà hija meħtieġa fil-livell lokali, reġjonali u 
nazzjonali, kif ukoll fil-livell tal-UE;

36. Isejjaħ lill-Istati Membri biex jużaw l-għodod tal-ICT biex itejbu t-trasparenza u l-
kontabbiltà, inaqqsu l-piżijiet amministrattivi, itejbu l-proċessi amministrattivi, inaqqsu l-
emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju, ma jaħlux ir-riżorsi pubbliċi u jikkontribwixxu 
għal demokrazija iktar parteċipatorja, filwaqt li fl-istess ħin isaħħu l-livell ta’ fiduċja u 
kunfidenza;

37. Jiddispjaċih mill-fatt li l-proposta leġiżlattiva mmirata biex tiżgura l-aċċessibbiltà sħiħa 
tas-siti elettroniċi tas-settur pubbliku sal-2015 ġiet posposta; jilqa’ l-pjan direzzjonali 
għall-inklużjoni diġitali u jsejjaħ għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva ta’ Aċċessibbiltà 
għall-Internet (WAI) u l-Linji Gwida dwar l-Aċċessibbiltà tal-Kontenut tal-Internet 
(WCAG) għall-portals tal-gvern elettroniku;

38. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li għadu diffiċli għall-passiġġiera li jibbukkjaw u jixtru 
biljetti għal vjaġġi multimodali fi ħdan l-UE u jsejjaħ lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri 
u lill-kumpaniji fis-settur tat-trasport biex jiżguraw il-ħolqien ta' sistema integrata ta' ħruġ 
ta’ biljetti multimodali sal-2015;
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39. Jilqa’ l-inizjattiva ta’ fatturazzjoni elettronika, li timmira li tittrasforma l-fatturazzjoni 
elettronika fil-metodu predominanti ta’ ħruġ ta’ kontijiet fl-UE sal-2020, kif ukoll id-
deċiżjoni tal-Kummissjoni li toħloq Forum Ewropew tad-Diversi Partijiet Interessati dwar 
il-Fatturazzjoni Elettronika (EMSFEI);

40. Jenfasizza l-benefiċċji sostanzjali offruti mill-fatturazzjoni elettronika (perijodi ta' 
pagament iqsar, inqas żbalji, ġbir iktar effiċjenti tal-VAT, tnaqqis fl-ispejjeż tal-istampar 
u tal-kunsinna u l-ipproċessar integrat tal-attivitajiet kummerċjali) u jistieden lill-
industrija u lill-Organizzazjonijiet tal-Istandardizzazzjoni Ewropej biex ikomplu l-isforzi 
tagħhom biex jippromwovu l-konverġenza lejn mudell ta’ dejta komuni għall-
fatturazzjoni elettronika;

41. Jindika li d-differenzi fir-regolazzjoni tal-firem elettroniċi fl-Istati Membri għadhom 
ostaklu kbir għall-funzjonament tajjeb tas-Suq Uniku tal-UE, b'mod partikolari l-
forniment tas-servizzi; iqis li huwa essenzjali li tiġi stabbilita sistema waħda għar-
rikonoxximent tal-firem elettroniċi fl-UE kollha.

42. Jenfasizza l-importanza taċ-ċertezza legali, ambjent tekniku ċar u miftuħ u soluzzjonijiet 
kompatibbli għall-fatturazzjoni elettronika, ibbażati fuq rekwiżiti legali, operazzjonijiet 
kummerċjali u standards tekniċi komuni, sabiex tiġi ffaċilitata l-adozzjoni wiesa’ tagħha.
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