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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 32

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

32. Iqis li hija prijorità li jiġi żgurat li r-
regoli dwar l-għajnuna mill-Istat ikunu 
strettament u imparzjalment segwiti meta 
jiġu indirizzati kriżijiet bankarji fil-futur, 
sabiex il-kontribwenti jkunu protetti kontra 
l-piż ta' salvataġġ tal-banek;

32. Iqis li hija prijorità li jiġi żgurat li r-
regoli dwar l-għajnuna mill-Istat ikunu 
strettament u imparzjalment segwiti meta 
jiġu indirizzati kriżijiet bankarji fil-futur, 
sabiex il-kontribwenti jkunu protetti kontra 
l-piż ta' salvataġġ tal-banek; jenfasizza li 
din l-għajnuna pubblika għas-settur 
finanzjarju wasslet għal tnaqqis 
sinifikanti fir-riżorsi pubbliċi allokati għal 
servizzi universali bħall-edukazzjoni u s-
saħħa; jiddenunzja l-fatt li dan it-tnaqqis 
kellu impatt negattiv sinifikanti fuq il-
kwalità u l-ambitu ta' dawn is-servizzi 
pubbliċi; jitlob lill-Kummissjoni 
tippreżenta studju dwar l-impatt tal-
għajnuna pubblika fis-settur finanzjarju; 
iqis li dan l-istudju għandu jiġi diskuss fil-
Parlament;
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Paragrafu 38

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

38. Jissottolinja l-effett distortiv li l-
għajnuna mill-Istat jista' jkollha fuq il-
funzjonament tas-suq intern; ifakkar fir-
rekwiżiti stretti għall-applikazzjoni tal-
Artikolu 107(3)(b) tat-TFUE; jinnota li 
ħafna mid-deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet 
ta' antitrust u ta' għajnuna mill-Istat 
jittieħdu fil-livell nazzjonali; jemmen 
għalhekk li l-Kummissjoni għandha 
timmonitorja u tieħu miżuri sabiex tiżgura 
miżuri ta' politika konsistenti fi ħdan is-suq 
intern; jistieden lill-Kummissjoni tniedi 
pjan direzzjonali għal għajnuna mill-Istat 
immirata aħjar; jilqa' l-isforzi kontinwi tal-
Kummissjoni biex tiċċara l-aspetti 
differenti tad-definizzjoni ta' għajnuna 
mill-Istat, kif muri fl-Avviż tagħha dwar il-
kunċett ta' għajnuna mill-Istat kif imsemmi 
fl-Artikolu 107(1) tat-TFUE; jinnota b'mod 
partikolari l-isforzi biex jiġu ċċarati l-
kunċetti ta' "impriża" u "attività 
eknomika"; josserva madankollu li l-
ħolqien ta' distinzjoni ċara bejn l-attivitajiet 
ekonomiċi u dawk mhux ekonomiċi jibqa' 
diffiċli; jinnota wkoll li huwa r-rwol tal-
Qorti tal-Ġustizzja li tiżgura l-
interpretazzjoni xierqa tat-Trattat; jistieden 
lill-Kummissjoni tkompli tagħti attenzjoni 
partikolari lit-twassil tas-servizzi ta' 
interess ekonomiku ġenerali (SGEI) inklużi 
l-enerġija, it-trasport u t-
telekomunikazzjoni, meta tapplika r-regoli 

38. Ifakkar fir-rekwiżiti stretti għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 107(3)(b) tat-
TFUE; iqis ukoll li l-kuntest ekonomiku 
huwa inugwali fost l-Istati Membri 
differenti; iqis li l-Istati Membri mhux 
kollha għandhom l-istess kapaċità biex 
jiddefendu lilhom infushom mill-
konsegwenzi tal-kriżijiet ekonomiċi u li l-
għajnuna mill-Istat tista' għalhekk tkun 
strument utli u bbilanċjat biex jiġu 
indirizzati d-distorsjonijiet tas-suq; 
jemmen li l-għajnuna mill-Istat tista' tkun 
ukoll mekkaniżmu li jipproteġi l-impjiegi 
u l-benefiċċji soċjali essenzjali biex tiġi 
żgurata l-koeżjoni soċjali; jinnota li ħafna 
mid-deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet ta' 
antitrust u ta' għajnuna mill-Istat jittieħdu 
fil-livell nazzjonali; jemmen għalhekk li l-
Kummissjoni għandha timmonitorja u 
tieħu miżuri sabiex tiżgura miżuri ta' 
politika konsistenti fi ħdan is-suq intern; 
jistieden lill-Kummissjoni tniedi pjan 
direzzjonali għal għajnuna mill-Istat 
immirata aħjar, bil-għan li tgħin lill-Istati 
Membri affettwati minn tnaqqis soċjali 
sinifikanti biex jużaw dan l-istrument 
sabiex jillimitaw l-impatt soċjali tal-kriżi 
ekonomika; jilqa' l-isforzi kontinwi tal-
Kummissjoni biex tiċċara l-aspetti 
differenti tad-definizzjoni ta' għajnuna 
mill-Istat, kif muri fl-Avviż tagħha dwar il-
kunċett ta' għajnuna mill-Istat kif imsemmi 
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tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat, b'mod 
partikolari fil-kuntest tal-appoġġ mill-Istat 
iddedikat għal reġjuni iżolati, remoti jew 
periferiċi fl-Unjoni; jissottolinja li meta tiġi 
applikata l-għajnuna mill-Istat sabiex jiġu 
promossi s-servizzi ta' interess ġenerali, l-
għan għandu jkun li din tkun ta' benefiċċju 
għall-konsumaturi u għaċ-ċittadini, 
minflok li ssaħħaħ l-interessi personali;

fl-Artikolu 107(1) tat-TFUE; jinnota b'mod 
partikolari l-isforzi biex jiġu ċċarati l-
kunċetti ta' "impriża" u "attività 
ekonomika"; josserva madankollu li l-
ħolqien ta' distinzjoni ċara bejn l-attivitajiet 
ekonomiċi u dawk mhux ekonomiċi jibqa' 
diffiċli; jinnota wkoll li huwa r-rwol tal-
Qorti tal-Ġustizzja li tiżgura l-
interpretazzjoni xierqa tat-Trattat; jistieden 
lill-Kummissjoni tkompli tagħti attenzjoni 
partikolari lit-twassil tas-servizzi ta' 
interess ekonomiku ġenerali (SGEI) inklużi 
l-enerġija, it-trasport u t-
telekomunikazzjoni, meta tapplika r-regoli 
tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat, b'mod 
partikolari fil-kuntest tal-appoġġ mill-Istat 
iddedikat għal reġjuni iżolati, remoti jew 
periferiċi fl-Unjoni; jissottolinja li meta tiġi 
applikata l-għajnuna mill-Istat sabiex jiġu 
promossi s-servizzi ta' interess ġenerali, l-
għan għandu jkun li din tkun ta' benefiċċju 
għall-konsumaturi u għaċ-ċittadini, 
minflok li ssaħħaħ l-interessi personali;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
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49. Jenfasizza l-għanijiet u l-miri 
maqbula b'mod komuni tal-unjoni tal-
enerġija u jinnota speċifikament id-
dimensjoni tas-sigurtà, id-
dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija, is-
solidarjetà u l-fiduċja; jissottolinja l-
importanza li jiġi żgurat li s-swieq tal-
enerġija Ewropej ikunu mibnija fuq l-istat 
tad-dritt, il-kompetizzjoni, id-diversità tas-
sorsi tal-enerġija u l-fornituri, il-
prevedibbiltà u t-trasparenza u li 
kwalunkwe operatur tas-suq, stabbilit fl-
Unjoni jew f'pajjiż terz, ma jitħalliex juża 
pożizzjoni dominanti għad-detriment tal-
kompetituri u tal-konsumaturi; jitlob, 
f'dan ir-rigward, skrutinju akbar ta' tali 
operaturi tas-suq u, fejn meħtieġ, l-
impożizzjoni ta' miżuri u obbligi 
kontrihom; jinnota, b'mod partikolari, li l-
istrateġija użata minn ċerti kumpaniji tal-
enerġija ta' tqassim tas-suq tal-gass tal-UE 
u b'estensjoni li potenzjalment tikser ir-
regoli tal-antitrust tal-UE, jeħtieġ li tiġi 
indirizzata kif xieraq; jirrikonoxxi wkoll li 
l-impenji legalment vinkolanti meħuda 
mill-Istati Membri bħala parti mill-Ftehim 
ta' Pariġi dwar il-Klima mhux se jitwettqu 
mingħajr miżuri konkreti tal-istat li 
jippromwovu u joħolqu inċentivi għall-
enerġija rinnovabbli u li jippermettu l-
produzzjoni u l-użu tagħha; jieħu nota tar-
reviżjoni li jmiss tal-linji gwida dwar l-

49. Jesprimi tħassib serju dwar iż-
żieda fil-faqar enerġetiku fl-Unjoni 
Ewropea; iqis li ż-żieda fil-prezzijiet tal-
enerġija għamlet ħsara kbira lill-baġits 
tal-familji u kellha impatt dirett fuq iż-
żieda tal-faqar enerġetiku; jitlob lill-
Kummissjoni tanalizza mill-aktar fis 
possibbli kif jiġu ffissati l-prezzijiet fis-
settur tal-elettriku, u tieħu azzjoni sabiex 
tissalvagwardja l-interessi tal-
konsumaturi u tiżgura provvista tal-
enerġija għaċ-ċittadini kollha; jitlob lill-
Kummissjoni teżerċita l-prerogattivi 
ġuridiċi tagħha u tissanzjona lill-
kumpaniji li jkunu responsabbli għal 
dawn il-prattiki ħżiena; jinnota, b'mod 
partikolari, li l-istrateġija użata minn ċerti 
kumpaniji tal-enerġija ta' tqassim tas-suq 
tal-gass tal-UE u b'estensjoni li 
potenzjalment tikser ir-regoli tal-antitrust 
tal-UE, jeħtieġ li tiġi indirizzata kif xieraq; 
jirrikonoxxi wkoll li l-impenji legalment 
vinkolanti meħuda mill-Istati Membri 
bħala parti mill-Ftehim ta' Pariġi dwar il-
Klima mhux se jitwettqu mingħajr miżuri 
konkreti tal-istat li jippromwovu u joħolqu 
inċentivi għall-enerġija rinnovabbli u li 
jippermettu l-produzzjoni u l-użu tagħha; 
jieħu nota tar-reviżjoni li jmiss tal-linji 
gwida dwar l-għajnuna mill-Istat u l-
enerġija, li mhux se jkomplu jeskludu tnejn 
mis-setturi li jibbenefikaw l-aktar minn 
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għajnuna mill-Istat u l-enerġija, li mhux se 
jkomplu jeskludu tnejn mis-setturi li 
jibbenefikaw l-aktar minn sussidji statali, l-
enerġija nukleari u l-estrazzjoni tal-fjuwils 
fossili, u li jipprevedu aktar flessibbiltà 
għall-enerġija rinnovabbli ġġenerata mill-
konsumaturi; jenfasizza l-importanza li l-
unjoni tal-enerġija tiġi kkompletata 
permezz tal-integrazzjoni tas-swieq, l-aktar 
billi jsir investiment f'interkonnetturi fejn 
ikun meħtieġ u abbażi tal-kundizzjonijiet 
tas-suq u tal-potenzjal kummerċjali, u billi 
tiżdied il-kapaċità negozjabbli fl-
interkonnessjonijiet eżistenti; jenfasizza, 
għalhekk, li kwalunkwe approvazzjoni tal-
għajnuna mill-Istat għall-mekkaniżmi ta' 
kapaċità trid tkun soġġetta għal test tan-
neċessità strett inkluż billi jiġu eżaminati 
miżuri alternattivi, b'mod partikolari użu 
aktar effiċjenti ta' interkonnetturi eżistenti; 
jissottolinja li l-mekkaniżmi ta' kapaċità 
spiss jirrappreżentaw spejjeż konsiderevoli 
għall-konsumaturi u jiffunzjonaw bħala 
"sussidju moħbi", filwaqt li jappoġġjaw 
impjanti tal-enerġija li ma jrendux qligħ u 
li jniġġsu, u dan joħloq il-ħtieġa li jiġi 
żgurat li dawn l-iskemi ma jkunux miftuħa 
għall-aktar assi li jniġġsu meta tiġi 
approvata kwalunkwe għajnuna mill-Istat li 
tingħata lilhom;

sussidji statali, l-enerġija nukleari u l-
estrazzjoni tal-fjuwils fossili, u li 
jipprevedu aktar flessibbiltà għall-enerġija 
rinnovabbli ġġenerata mill-konsumaturi; 
jenfasizza l-importanza li l-unjoni tal-
enerġija tiġi kkompletata permezz tal-
integrazzjoni tas-swieq, l-aktar billi jsir 
investiment f'interkonnetturi fejn ikun 
meħtieġ u abbażi tal-kundizzjonijiet tas-
suq u tal-potenzjal kummerċjali, u billi 
tiżdied il-kapaċità negozjabbli fl-
interkonnessjonijiet eżistenti; jenfasizza, 
għalhekk, li kwalunkwe approvazzjoni tal-
għajnuna mill-Istat għall-mekkaniżmi ta' 
kapaċità trid tkun soġġetta għal test tan-
neċessità strett inkluż billi jiġu eżaminati 
miżuri alternattivi, b'mod partikolari użu 
aktar effiċjenti ta' interkonnetturi eżistenti; 
jissottolinja li l-mekkaniżmi ta' kapaċità 
spiss jirrappreżentaw spejjeż konsiderevoli 
għall-konsumaturi u jiffunzjonaw bħala 
"sussidju moħbi", filwaqt li jappoġġjaw 
impjanti tal-enerġija li ma jrendux qligħ u 
li jniġġsu, u dan joħloq il-ħtieġa li jiġi 
żgurat li dawn l-iskemi ma jkunux miftuħa 
għall-aktar assi li jniġġsu meta tiġi 
approvata kwalunkwe għajnuna mill-Istat li 
tingħata lilhom;
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