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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:

1. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-istandards tal-prodotti jkunu kundizzjoni sine qua 
non tal-kompetizzjoni Ewropea interna, filwaqt li jkun rikonoxxut li l-istandards tal-
prodotti huma għodda essenzjali għal prodotti u servizzi ta' kwalità għolja għall-
konsumaturi u l-impriżi, li jistgħu jużaw standards innovattivi u internazzjonalment 
rikonoxxuti;

2. Jinnota l-ħtieġa għal titjib fil-proċess ta’ valutazzjoni reċiproka tad-Direttiva tas-Servizzi 
bil-għan li jkun hemm standardizzazzjoni tal-funzjonament tas-suq uniku; jemmen li l-
piżijiet burokratiċi eżistenti mhux neċessarji għall-amministrazzjonijiet tal-Istati membri 
f’livell nazzjonali, reġjonali, u lokali, jipprevjenu l-implimentazzjoni tar-regoli ġenerali 
għall-Istati Membri kollha;

3. Iqis li l-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku fis-suq intern għandu jiffoka fuq il-problemi li 
l-konsumaturi jħabbtu wiċċhom magħhom fl-ekonomija diġitali u fuq is-salvagwardja tal-
opportunitajiet indaqs għar-reċipjenti tas-servizzi li jkollhom nazzjonalità differenti jew 
post ta’ residenza differenti; jissottolinja l-ħtieġa li jitwaqqaf qafas regolatorju li 
jippromwovi l-protezzjoni tal-konsumatur fis-settur tal-kummerċ elettroniku;

4. Jemmen li, biex jinkisbu l-objettivi klimatiċi u enerġetiċi tal-UE, huwa meħtieġ approċċ 
fiskali ġdid, billi jitnaqqsu r-rati minimi ta’ dazju fuq l-emissjonijiet tas-CO2 u fuq il-
kontenut tal-enerġija; jitlob għalhekk li l-Kummissjoni tiżgura wkoll artikulazzjoni xierqa 
bejn, min-naħa l-waħda, it-tassazzjoni tal-enerġija u, min-naħa l-oħra, skema tal-UE 
għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra filwaqt li tevita li ż-
żewġ sistemi jikkoinċidu f'xi partijiet;

5. Jindika l-ħtieġa ta' pjanijiet għall-effiċjenza fl-enerġija ħalli jiżdied b'mod sinifikattiv l-
iffrankar enerġetiku, u li jimmonitorjaw mill-qrib l-implimentazzjoni tad-direttivi dwar l-
eko-tikkettar, l-ekodisinn, it-trasporti u l-infrastrutturi, ħalli jkun żgurat approċċ-qafas 
Ewropew komuni; 

6. Jilqa’ l-proposta li jiġi emendat l-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar ħalli jkun marbut mill-qrib 
mal-Istrateġija 2020, imma jiddispjaċih li r-rwol tal-SMEs ma ġiex aċċentwat biżżejjed;

7. Jissottolinja l-ħtieġa li l-UE tikseb awtonomija akbar fil-fornitura enerġetika u jitlob lill-
Kummissjoni tiddiversifika r-rotot enerġetiċi bl-applikazzjoni ta' approċċ reġjonali, l-
aktar fil-pajjiżi tal-Mediterran. Barra minhekk, jitlob lill-Kummissjoni ttejjeb l-
integrazzjoni tal-enerġiji rinnovabbli u jisħaq dwar il-ħtieġa li l-ismart grids ikunu aktar 
effiċjenti; huwa wkoll tal-fehma li l-ħruġ tal-permessi għandu jkun aktar effiċjenti u 
trasparenti;

8. Jisħaq dwar il-ħtieġa għal kordinament u armonizzazzjoni isħaħ fl-użu tar-Radio 
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Spectrum Ewropew; jiddefendi l-ħtieġa li jitqiesu l-interessi ekonomiċi, ta’ sigurtà u ta’ 
saħħa pubblika; huwa tal-fehma li min jiġġestixxi l-frekwenzi għandu jippromwovi l-
pluraliżmu medjatiku.


