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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:

Kontijiet 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 ta' diversi Stati Membri;

2. Jistieden lill-Istati Membri biex jaċċelleraw l-implimentazzjoni ta’ din il-leġiżlazzjoni tal-
UE, u jitlob lill-Kummissjoni biex twettaq monitoraġġ qawwi tat-traspożizzjoni ta’ dawn 
ir-regoli;

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jipprovdu lill-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali (ARNs) 
bis-setgħat u r-riżorsi meħtieġa biex jeżerċitaw dmirijiethom, eż. monitoraġġ u trattament 
xieraq tal-ilmenti tal-konsumaturi; jitlob lill-Kummissjoni u lill-ACER biex jipproponu 
rakkomandazzjonijiet dwar kif għandhom jitjiebu s-setgħat ta’ sorveljanza tal-Awtoritajiet 
Regolatorji Nazzjonali (ARNs);

4. Jindika li l-parteċipazzjoni attiva tal-konsumaturi hija meħtieġa biex jinkiseb benefiċċju 
mit-tixrid ta’ sistemi tal-enerġija intelliġenti ; jenfasizza l-ħtieġa għall-promozzjoni ta' 
fatturazzjoni trasparenti u t-tixrid ta’ għodda effikaċi u komprensivi għat-tqabbil tal-
prezzijiet, kif ukoll tibdil faċli u ta’ malajr tal-fornituri;

Servizzi tal-Internet u t-telefown

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex twettaq monitoraġġ tas-suq u tindirizza lakuni leġiżlattivi 
jekk dawn jitfaċċaw;

6. Jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw fil-ħin il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-
telekomunikazzjonijiet, u jitlob lill-Kummissjoni biex tippenalizza n-nuqqas ta’ 
implimentazzjoni;

7. 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;

8. Jistieden lill-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali (ARNs) u lill-organizzazzjonijiet tal-
konsumaturi biex jipprovdu ħarsa ġenerali ċara u trasparenti tas-servizzi tat-
telekomunikazzjonijiet u l-prezzijiet offruti lill-konsumaturi;

Aċċess għal finanzjament u miżuri ta’ appoġġ

9. Jistieden lill-Kummissjoni biex ittejjeb l-aċċess tal-SMEs għal swieq tal-kapital billi 
tissimplifika l-informazzjoni u tiffaċilita l-proċeduri ta’ finanzjament;

10. Jistieden lill-Istati Membri biex joħolqu ‘punti uniċi ta' servizz’ li permezz tagħhom l-
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SMEs jistgħu japplikaw għal fondi Ewropej, nazzjonali u lokali.


