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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarjiet Ekonomiċi u Monetarji 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. jappoġġja l-adozzjoni tal-Kummissjoni ta' approċċ fir-rigward tal-politika għall-enerġija 
bbażata fuq is-suppożizzjoni li l-kompetittività ekonomika teħtieġ qafas regolatorju stabbli 
u prevedibbli li jirrispetta l-mekkaniżmi tas-suq;

2. jappoġġja approċċ integrat għal politika għall-enerġija li tqis b'mod ugwali l-objettivi ta' 
sigurtà tal-provvista ta' l-enerġija, il-kompetittività u s-sostenibilità ambjentali;

3. jenfasizza li t-twaqqif ta' suq intern ta' l-UE fl-enerġija, flimkien ma' l-alternattiva li dan 
ikun estiż biex jinkludi pajjiżi mhux membri, jista' jkollu kontribuzzjoni essenzjali għas-
sigurtà tal-provvista; 

4. iħeġġeġ lill-Istati Membri biex ma jaħsbux f'soluzzjonijiet li jindirizzaw l-interessi 
nazzjonali mistħajla fir-rigward tas-sigurtà tal-provvista għad-detriment tal-ħidma tas-suq 
intern Ewropew;

5. jenfasizza l-importanza partikulari ta' strutturi regolatorji effettivi u tal-provvediment ta'
awtoritajiet nazzjonali ta' regolazzjoni u ta' kompetizzjoni b' poteri proporzjonati biex 
jevitaw dominanza fis-suq u biex jistabbilixxu suq intern li jiffunzjona bil-ħsieb li 
jiżguraw prezzijiet ta' l-enerġija raġonevoli; jenfasizza l-appoġġ tiegħu għal inkjesti 
settorjali tal-Kummissjoni u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tagħmel użu sħiħ ta' l-
istrumenti kollha disponibbli biex tindirizza ksur tal-liġi tal-kompetizzjoni;

6. jirrimarka li l-piż tat-taxxa kurrenti tagħmel parti kbira mill-ispiża ta' l-enerġija u 
għalhekk jenfasizza li l-kompetittività ta' l-industrija Ewropea għandha tkun appoġġjata 
mill-implimentazzjoni ta' objettivi ta' politiki dwar l-enerġija - bħat-titjib ta' l-effiċjenza ta' 
l-enerġija jew il-promozzjoni ta' l-enerġiji li jiġġeddu - u konsegwentement mekkaniżmi 
ta' inċentiva pożittiva - jiġifieri għandhom jintgħażlu "Taxxi Ħodor";

7. iqis bħala kruċjali l-objettiv ta' tnaqqis tad-dipendenza ta' l-UE fuq iż-żejt impurtat biex 
jittaffa l-impatt ta' prezzijiet internazzjonali ogħla ta' l-enerġija fuq l-ekonomija ta' l-UE u 
fuq iċ-ċittadini tagħha;  

8. jistieden għall-implimentazzjoni ta' regoli ta' kompetizzjoni ġusta fis-settur ta' l-enerġija 
bħala mod biex tittejjeb il-kompetittività;  

9. jikkunsidra xieraq li l-espansjoni possibbli tal-qafas regolatorju għandha tkun posposta u 
li, minflok jitħaffef il-proċess ta' l-implimentazzjoni ta' regoli eżistenti tal-KE fl-Istati 
Membri. jikkunsidra li miżuri regolatorji addizjonali għandhom ikunu kkunsidrati biss 
jekk il-mekkaniżmi maħsuba fil-leġiżlazzjoni eżistenti dwar is-suq intern ma kienux 
effettivi fil-prattika;

10. jiddikjara b'mod ċar li mhux xieraq li jitwaqqfu strutturi istituzzjonali ġodda fuq il-livell 
ta' l-Unjoni Ewropea jekk dan jinkludi l-ħolqien ta' kompetenzi doppji u ta' burokrazija 
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addizzjonali, jew jekk il-ħidmiet ikkonċernati jistgħu jitwettqu mill-istituzzjonijiet fl-Istati 
Membri jew f'netwerks attwali; f'dan il-kuntest, jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni sabiex 
tieħu rwol attiv biex isir l-aħjar użu mill-potenzjal ta' dawn l-istrutturi; 

11. jistipula b'mod ċar li dan jirrigwarda l-orjentament teknoloġiku, in-nuqqas ta' 
diskriminazzjoni u ż-żieda fl-appoġġ għar-riċerka u l-iżvilupp relatata ma' l-użu ta' 
teknoloġiji kompetittivi li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent li jagħtu kontribuzzjoni 
essenzjali biex tiżgura provvisti ta' enerġija sikuri u prezzijiet raġonevoli ta' l-enerġija; 

12. jemmen li hemm ħtieġa urġenti biex jittejbu l-kundizzjonijiet ta' investiment fir-rigward 
tal-kapaċità ta' impjanti u ta' l-infrastruttura tal-provvista ta' l-enerġija permezz ta' 
proċeduri ta' approvazzjoni simplifikati u mtejba u proċeduri legali mtejba; f'dan il-kuntest 
jenfasizza li infrastruttura u ħolqien ta' enerġija deċentralizzati jistgħu jikkontribwixxu 
għal siġurtà ta' provista ta' enerġija imtejba u għandu jkun promoss it-tfassil ta' strateġiji 
ta' politika għall-enerġija;

13. iwissi kontra restrizzjoni tal-provvista kkontrollata mill-istat ikkawżata mid-
diskriminazzjoni kontra sorsi ta' enerġija partikulari; jiġbed l-attenzjoni għall-impatt 
negattiv ta' azzjoni bħal din fir-rigward tas-sigurtà tal-provvista, il-prezzijiet ta' l-enerġija 
u l-kompetittività;

14. jappoġġja l-inklużjoni ta' miri ta' politika dwar l-enerġija fit-tifsil ta' kriterji li fuqhom 
jingħataw il-kuntratti pubbliċi jekk ikun fattibbli għall-awtorità li tagħtihom, raġjonevoli 
għal min għamel l-offerta u ma tkunx intervenzjoni inġusta fil-kompetizzjoni;

15. jiddikkjara li l-falliment tax-xitwa li għaddiet fis-suq ta' l-enerġija mill-gass ta' ħafna Stati 
Membri, diġà rriżulta fir-rijallokazzjoni ta' l-intrapriżi ta' industriji li jikkonsmaw l-
enerġija b'mod intensiv; jikkunsidra li f'dan il-kuntest huwa neċessarju li jkunu eżaminati 
l-opportunitajiet għall-promozzjoni tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri u li jkun 
ikkunsidrat li din il-kwistjoni tingħata l-prijotità sabiex ikun żgurat l-operat xieraq ta' 
interkonnetturi eżistenti u futuri; jinnota li sabiex is-suq li jaħdem b'mod sħiħ u jkun 
hemm assistenza reċiproka fil-każ ta' interruzzjoni fil-provvista, huwa neċessarju li 
tingħata attenzjoni partikulari lit-tifsil ta' kriterji bejn l-Istati Membri, li jistgħu jkollhom 
implikazzjonijiet f'sens ta' spejjeż.
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