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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar strateġija Ewropea għal enerġija sostenibbli, kompetittiva u sikura - Green paper
(2006/2113(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-green paper tal-Kummissjoni - Strateġija Ewropea għal Enerġija 
Sostenibbli, Kompetittiva u Sikura (COM(2006)0105),

– wara li kkunsidra d-dokument konġunt tal-Kummissjoni u tar-Rappreżentant Għoli dwar 
l-aspetti esterni tal-politika ta' l-enerġija,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni adottata fit-tieni qari tat-8 ta' Marzu 2005 bil-ħsieb li jiġi 
adottat ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kundizzjonijiet għall-
aċċess għal netwerks ta' trażmissjoni tal-gass naturali1,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu adottata fl-ewwel qari tas-26 ta' Ottubru 2005 dwar 
il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jidditermina r-regoli 
ġenerali dwar l-għoti ta' għajnuna finanzjarja tal-Komunità fil-qasam ta' netwerks tat-
trasport transewropej u l-enerġija transewropea li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 2236/952,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu adottata fit-tieni qari tat-13 ta' Diċembru 2005 bil-
għan li tiġi adottata direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-effiċjenza fl-użu 
aħħar ta' l-enerġija u s-servizz ta' l-enerġija u li tirrevoka d-Direttiva tal-Kunsill 
93/76/KEE3,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu adottata fit-tieni qari fl-4 ta' April 2006 bil-għan li 
tiġi adottata deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi linji gwida 
għan-netwerks transewropej ta' l-enerġija u tirrevoka d-Deċiżjoni 96/391/KE u d-
Deċiżjoni Nru 1229/2003/KE4,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tat-18 ta' Mejju 2006 dwar il-proposta għal deċiżjoni 
tal-Kunsill dwar il-konklużjoni mill-Komunità Ewropea tat-Trattat tal-Komunità dwar l-
Enerġija5,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tas-16 ta' Novembru 2005 dwar il-proposta għal 
regolament tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Protokoll Nru 9 dwar l-impjant ta' 
enerġija nukleari Bohunice V1 fl-Islovakkja, kif annessa għall-Att dwar il-kundizzjonijiet 
ta' adeżjoni fl-Unjoni Ewropea tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, iċ-Ċipru, il-Latvja, il-
Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, l-Islovenja u l-Islovakkja6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Novembru 2005 dwar l-użu ta' riżorsi 
finanzjarji mmarkati għaż-żarmar ta' impjanti ta' l-enerġija nukleari7,

  
1 ĠU C 320E, 15.12.2005, p. 14.
2 Testi adottati sa dik id-data, P6_TA(2005)0403
3 Testi adottati sa dik id-data, P6_TA(2005)0496.
4 Testi adottati sa dik id-data, P6_TA(2006)0118.
5 Testi adottati sa dik id-data, P6_TA(2006)0219.
6 Testi adottati sa dik id-data, P6_TA(2005)0429.
7 Testi adottati sa dik id-data, P6_TA(2005)0432.
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– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu ta' l-14 ta' Diċembru 2004 dwar il-proposta għal 
direttiva tal-Kunsill li timponi l-obbligu fuq l-Istati Membri li jżommu stokkijiet minimi 
ta' żejt mhux raffinat u/jew prodotti tal-pitrolju (Verżjoni ikkodifikata)1,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu adottat fl-ewwel qari tal-5 ta' Lulju 2005 dwar il-
proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri biex tiġi 
ssalvagwardjata s-sigurtà tal-provvista ta' l-elettriku u l-investiment fl-infrastruttura2,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju dwar il-proposta għal direttiva tal-
Kunsill dwar is-superviżjoni u l-kontroll ta' tagħbija ta' skart radjuattiv u fjuwil nukleari 
użat3,

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-14 ta' Frar 2006 b'rakkomandazzjonijiet lill-
Kummissjoni dwar it-tisħin u t-tkessiħ minn sorsi ta' enerġija li jiġġeddu4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' Settembru 2005 dwar il-parti ta' l-
enerġija li tiġġedded fl-Unjoni Ewropea u l-proposti għal azzjonijiet konkreti5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Marzu 2006 dwar is-sigurtà tal-provvista 
ta' l-enerġija fl-Unjoni Ewropea6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-1 ta' Ġunju 2006 dwar l-Użu effiċjenti ta' l-
enerġija jew li jsir aktar b'inqas: Green Paper7,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet Presidenzjali tal-Kunsilli Ewropej tat-23-24 ta' Marzu 
2006, dwar l-awtorizzazzjoni tal-Kunsill Ewropew tal-Green Paper dwar Politika ta' l-
Enerġija għall-Ewropa, u tal-15-16 ta' Ġunju 2006 dwar id-Dokument Konġunt mill-
Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli dwar l-Aspetti Esterni tas-Sigurtà ta' l-Enerġija,

– wara li kkunsidra d-dibattiti tas-Smigħ Pubbliku organizzat mill-Kumitat għall-Industrija, 
ir-Riċerka u l-Enerġija dwar is-suġġett fit-12 ta' Settembru 2006,

– wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa li skond liema il-
qasam ta' l-enerġija jinvolvi kompetenza mqassma bejn l-Istati Membri,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-Iżvilupp, il-Kumitat 
għall-Kummerċ Internazzjonali, il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, il-
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, il-Kumitat għat-
Trasport u t-Turiżmu u l-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A6-0000/2006),

1. Jilqa' l-green paper tal-Kummissjoni dwar strateġija Ewropea għal enerġija sostenibbli, 
kompetittiva u sikura, iżda jenfasizza l-fatt li aħna fl-Ewropa għandna bżonn 
nirrikonoxxu li qegħdin ngħixu kuntest li huwa radikalment ġdid fil-qasam ta' l-enerġija, 
li jirrikjedi l-iżvilupp ta' politika ta' l-enerġija Ewropea li tiżgura enerġija affordabbli 
kemm jista' jkun minn riżorsi indiġeni, waqt li jitħares l-ambjent u tiġi miġġielda il-bidla 

  
1 ĠU C226E, 15.9.2005, p.22.
2 ĠU C157E, 6.7.2006, p.61.
3 Testi adottati sa dik id-data, P6_TA(2006)0300.
4 Testi adottati sa dik id-data, P6_TA(2006)0058.
5 Testi adottati sa dik id-data, P6_TA(2005)0365.
6 Testi adottati sa dik id-data, P6_TA(2006)0110
7 Testi adottati sa dik id-data, P6_TA(2006)0243.
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fil-klima; jemmen li l-enerġija għandha tiġi fornita permezz ta' swieq miftuħa u ġusti li 
minkejja dan għandhom jirriflettu l-ħtieġa li jibqgħu kompetittivi fil-kuntest globali;

Sostenibilità
Bidla fil-Klima
2. Jirrikonoxxi li l-bidla fil-klima qed tikkawża problemi serji li jirrikjedu azzjoni 

immedjata mill-UE u jemmen li sa l-2050 proporzjon kbira ħafna ta' l-enerġija ta' l-UE
għandha toriġina minn sorsi li huma neqsin mill-karbonju u li għaldaqstant hemm il-
ħtieġa li jitfassal pjan ta' rotta sa biex dan l-objettiv jintlaħaq:

a. Il-mexxejja ta' l-UE għandhom jaqblu sas-sena d-dieħla dwar mira li torbot tas-C02
sa l-2020 u mira indikattiva tas-C02 sa l-2050 skond il-linji tal-mira ta' 2 C° gradi. 
Il-Kummissjoni għandha tipproponi reviżjoni ta' l-Iskema tal-Kummerċ ta' l-
Emissjonijiet (ETS) li tinkludi l-irkant totali ta' kreditu ETS mill-2012 'il hemm, u l-
flus li jinġabar imur għal R&D ta' l-UE għall-enerġija u miżuri ta' użu effiċjenti ta' 
l-enerġija;

b. L-ETS għandha tiġi estiża internazzjonalment u għandha tiffunzjona għal perjodu 
ta' 20 sena;

c. L-ETS għandha tinkludi setturi addizzjonali li jużaw ammonti kbar ta' enerġija 
bħalma huma l-avjazzjoni u t-trasport tal-merkanzija, wara li ssir evalwazzjoni ta' l-
impatt;

d. Għandha titressaq proposta leġiżlattiva sabiex tiġi simplifikata u ssir trasparenti l-
metodoloġija li tintuża bħalissa fuq l-ETS;

Riċerka u Żvilupp 
3. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex joħolqu strateġija fejn jingħaqdu l-baġits nazzjonali 

ta' riċerka fuq livell ta' l-UE, lil hinn mis-Seba' Programm ta' Qafas tar-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u attivitajiet ta' dimostrazzjoni (FP7);

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex twettaq verifika ta' l-enerġija fuq il-pjattaformi 
teknoloġiċi li jeżistu;

5. Jitlob li proporzjon ta' l-iffinanzjar għall-enerġija FP7 tiġi allokata għal analiżi ta' l-
imġiba soċjali u ekonomika fir-rigward ta' l-enerġija, u biex dan l-iffinanzjar jintrabat 
mal-programm CIP u l-EIB;

Sigurtà tal-Provvista 
Użu effiċjenti ta' l-Enerġija
6. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jagħmlu l-użu effiċjenti ta' l-enerġija 

prijorità fl-UE, bħala l-metodu l-iktar effettiv f'termini ta' spiża biex titnaqqas id-
domanda għall-enerġija; iħeġġeġ l-implimentazzjoni f'waqtha tad-direttivi tal-Komunità 
f'dan il-qasam u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex timplimenta riżoluzzjonijiet preċedenti 
f'dan il-kamp;

7. Jistieden lill-President tal-Kummissjoni biex jospita laqgħa ta' l-ikbar 30 belt fl-UE u 
biex jistabbilixxi inizjattivi ta' punti ta' referenza biex jitnaqqas il-konsum ta' l-enerġija 
f'zoni urbani flimkien ma' strateġija dwar l-ippjanar urban; jemmen li għandhom isiru 
attentati serji biex tiżdied l-enerġija maħluqa mis-sħana u l-enerġija flimkien u mill-
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produzzjoni ta' tkessiħ u t-tisħin distrettwali;
8. Jitlob lill-Kummissjoni biex tinvestiga aktar il-kejl u l-ħlas intelliġenti (smart metering 

and charging);
9. Huwa favur bidla għall-mezzi tat-trasport l-iktar nodfa u li jużaw l-enerġija bl-iktar mod 

effiċjenti, u dan għandu jintlaħaq l-iktar bis-saħħa ta' leġiżlazzjoni ġdida u inċentivi 
fiskali fuq livell nazzjonali, inkluża l-introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni li torbot fl-industrija 
tal-karozzi; barra minn hekk, jirrakkomanda li tiġi żviluppata strateġija li tnaqqas l-
emissjonijiet mill-avjazzjoni u mill-bastimenti;

Taħlita ta' Enerġija
10. Jemmen li d-diversifikazzjoni ta' sorsi ta' enerġija se tgħin lis-sigurtà tal-provvista;

11. Jipproponi li l-UE tistabbilixxi qafas ta' politika stabbli fit-tul, li jagħti investituri linji 
gwida ċari dwar fejn għandu jinvesti s-suq; jemmen li dan il-qafas għandu jkollu mira ta' 
l-UE għall-użu effiċjenti ta' l-enerġija li tirrappreżenta mill-inqas titjib ta' 20% sa l-2020, 
li jorbot miri f'kull settur għal sorsi li jiġġeddu sabiex jintlaħaq l-objettiv ta' 25% ta' sorsi 
li jiġġeddu bħala enerġija primarja sa l-2020 u prezz prevedibbli għas-CO2; jaħseb ukoll 
li għandu jkun hemm mira indikattiva għal sorsi li jiġġeddu ta' 50% sa l-2040;

12. Japprova l-ħtieġa li tiġi stabbilita Reviżjoni Strateġika ta' l-Enerġija (SER), li 
tikkumplimenta x-xogħol ta' l-Osservatorju tal-Provvista ta' l-Enerġija li huwa 
pproponut, li m'għandux ikun korp indipendenti, u li r-rwol ta' l-SER għandu jinvolvi 
analiżi strateġika tal-problemi li qiegħda tiffaċċja l-UE fis-settur ta' l-enerġija;

13. Jinkuraġġixxi lill-Kummissjoni biex tuża l-SER biex tiżviluppa formula, li tippermetti 
lill-Istati Membri biex janalizzaw il-kompromessi bejn għażliet ta' politika differenti fir-
rigward ta' l-ambjent, is-sigurtà tal-provvista, il-kompetittività u l-ħolqien tax-xogħol u 
b'hekk jgħinu biex ir-riskji jiu mitigati; jistieden lill-Kummissjoni biex timpenja ruħha 
biex tfassal studju ddettaljat dwar is-sussidji u l-ispejjeż għas-sorsi kollha ta' enerġija, 
inkluża l-internalizzazzjoni ta' l-aspetti ta' barra;

14. Jinsisti li l-Kummissjoni tiżviluppa metodu sistematiku għall-produzzjoni, id-
distribuzzjoni u l-konsum ta' bijofjuwils, b'mod partikulari dawk li huma użati fit-
trasport, u jinsisti wkoll dwar il-ħtieġa li jiġu introdotti miri li jorbtu f'dan il-qasam;

15. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirrikonoxxi fuq medda ta' żmien medja l-irwol 
importanti tal-fjuwils fossili u jitlobha tagħmel aktar studji fir-rigward tat-tnaqqis ta' l-
intensità tal-karbonju tagħhom u biex tinkoraġġixxi aktar żvilupp ta' metodu aktar 
ekonomiku għall-ksib u l-ħażna tal-karbonju relatat mal-faħam, il-gass u ż-żejt, u jinsisti 
li sa l-2020 għandu jkun hemm jiffunzjonaw għaxar impjanti ta' dimostrazzjoni fuq skala 
kbira fl-UE;

16. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiddisinja mill-ġdid in-netwerks ta' l-enerġija 
Transewropej, li għandhom jiżguraw li sorsi ta' enerġija li jiġġeddu jkollhom aċċess ġust 
għall-grilji ta' enerġija; jaħseb li installazzjonijiet barra mill-kosta għall-enerġija mir-riħ 
għandhom jiġu integrati l-ewwel f'grilja reġjonali u fl-aħħar f'netwerk Transewropew ta' 
l-enerġija;

17. Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti interpretazzjoni aktar flessibbli ta' dak li huwa ta' 
ġid għall-pubbliku bħala riżultat tal-liġijiet ambjentali ta' l-UE fejn żviluppi fl-enerġija 
jistgħu jwasslu għall-iffrankar ta' karbonju;
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18. Jaċċetta li l-enerġija nukleari tibqa' qasam kontroversjali li kwalunkwe deċiżjoni dwar l-
iżvilupp tagħha tibqa' r-responsabilità ta' l-Istati Membri;

Aspetti esterni
19. Jemmen li dibattitu strutturat dwar il-mekkaniżmi dwar kif l-UE għandha titkellem 

b'leħen wieħed lil pajjiżi terzi għandu jsaħħaħ il-kapaċità ta' l-UE li tinnegozja ma' pajjiżi 
li jipproduċu u jikkonsumaw l-enerġija u li negozjati bħal dawn għandhom jinkludu 
Rappreżentant Għoli għal kwistjonijiet ta' enerġija;

20. Iħeġġeġ lill-Istati Memrbi, fil-kuntest ta' koperazzjoni aktar mill-qrib ma' l-
istituzzjonijiet ta' l-UE, biex jelenkaw lista ta' oqsma ta' prijorità fejn laħqu ftehim dwar 
politika ta' enerġija esterna, inklużi fost oħrajn, miri relatati mal-bidla fil-klima, l-użu 
effiċjenti ta' l-enerġija u miri ta' l-iffrankar ta' enerġija, l-iżvilupp ta' teknoloġiji li 
jiġġeddu, id-drittijiet tal-bniedem u d-djalogu soċjali;

21. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu bl-iktar serjetà il-periklu reali 
ta' defiċit fil-provvisti tal-gass mir-Russja wara l-2010 minħabba nuqqas ta' investiment, 
it-tnixxija eċċessiva u l-ħela ta' enerġija fis-suq domestiku tar-Russja; jinsisti li l-Istati 
Membri jagħmluha ċara li t-tip ta' investiment meħtieġ x'aktarx mhux se jsir mingħajr ma 
jkun hemm iktar sigurtà għall-investimenti, li tkun garantita biss bir-ratifikazzjoni tat-
Trattat tal-Karta ta' l-Enerġija;

Suq waħdieni ta' l-enerġija u l-kompetittività
22. Jistieden lill-Istati Membri biex jirrikonoxxu li l-mudell attwali tas-suq ta' l-enerġija ta' l-

UE mhux qed jiffunzjona u li ma nistgħux nistrieħu għal kollox fuq soluzzjonijiet 
immexxija mis-suq biex niffaċċjaw ir-realtà ġdida fil-qasam ta' l-enerġija; jemmen li 
qafas politiku ċar huwa meħtieġ biex tiġi stabbilita livell għoli ta' indipendenza fl-
enerġija, stabbilità fit-tul, effiċjenza, sensittività ambjentali u s-sigurtà tal-provvista; 
huwa tal-fehma li r-responsabilitajiet tal-gvernijiet, tar-regolaturi u tal-parteċipanti fis-
suq għandhom jiġu definiti aħjar sabiex is-suq jiffunzjona b'mod xieraq;

23. Jifraħ lill-Kummissjoni dwar l-inkjesta fis-settur ta' l-enerġija; jistieden lill-Kummissjoni 
biex tieħu azzjoni ta' infurzar, inklużi multi, kontra kumpaniji li jiksru r-regoli dwar il-
kompetizzjoni;

24. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex tieħu azzjoni kontra dawk l-Istati Membri li 
jipproteġu b'mod mhux xieraq rappreżentanti ewlenin fil-qasam ta' l0enerġija (Energy 
Champions) jew li jippruvaw jostakolaw inkorporazzjonijiet u akkwisti;

25. Huwa tal-fehma li n-natura speċifika tal-politika ta' l-enerġija għandha titqies fil-politika 
tal-kompetizzjoni, f'miżuri u tentattivi regolatorji mmirati lejn infurzar aħjar tar-regoli 
interni tas-suq; 

26. Jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu passi kontra kumpaniji li għandhom kuntratti ta' 
legat (legacy contracts) fit-tul li qed jagħlqu s-swieq u jaġixxu b'mod għal kuntrarju tar-
regoli tat-Trattat KE;

27. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tieħu aktar passi biex tindirizza konċentrazzjonijiet fis-
suq ta' l-enerġija "upstream";

28. Jipproponi tisħiħ sinifikanti fis-setgħat tar-regolaturi ta' l-Istati Membri, possibilment 
permezz ta' l-istabbiliment ta' regoli komuni dwar it-trasparenza u l-iżvelar, linji gwida 
minimi li jorbtu, li jinkludu dawk dwar l-indipendenza, il-proċedura għan-nomina ta' 
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regolaturi, it-trasparenza u r-responsabilità; jaħseb li r-regolaturi nazzjonali ta' l-enerġija 
għandhom jingħataw l-irwol li jagħtu pariri lill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni fl-Istati 
Membru, li jiżguraw li kumpaniji ta' l-enerġija jkollhom obbligu statutorju li jagħtu pariri 
dwar l-iffrankar ta' l-enerġija lill-klijenti tagħhom, u li jistabbilixxu rekwiżit minimu ta' 
investiment;

29. Jirrikjedi li l-Istati Membri jagħtu lir-regolaturi nazzjonali dawk is-setgħat li sar ftehim 
fuqhom fuq livell ta' l-UE sabiex jingħataw l-istrumenti biex ifornu elettriku u 
trażmissjoni ta' gass transkonfinali, inklużi l-aċċess għall-grilja mingħajr 
diskriminazzjoni, tariffi fuq it-trażmissjoni, l-allokazzjoni tal-kapaċità, l-akkwist ta' 
amministrazzjoni tal-konġestjoni u ta' l-operat tan-netwerk, u skeda ċara għal offerti fis-
suq ta' l-enerġija; huwa tal-fehma li jekk din ma titwettaqx fi żmien sentejn, il-
Kummissjoni għandha timxi lejn l-istabbiliment ta' regolatur Ewropew għal ħolqiet ta' 
enerġija transkonfinali;

30. Jistieden lill-Kummissjoni biex tintroduċi leġiżlazzjoni biex tiżgura li l-Istati Membri 
jaslu għal deċiżjoni dwar jekk għandhom jagħtu permess ta' ppjanar mal-fruntieri fi 
żmien perjodu ta' erba' snin u li, jekk issir l-ebda tweġiba negattiva sa tmiem dan il-
perjodu, il-permess ta' ppjanar għandu jitqies li ngħata;

31. Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel prijorità mill-istabbiliment sa l-2008 ta' suq 
reġjonali ta' l-elettriku li jiffunzjona tajjeb u biex tistipula data oħra għall-istabbiliment 
ta' suq waħdieni u grilja waħdanija ta' l-enerġija Ewropea;

32. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta t-tielet pakkett ta' proposti biex jiġi żviluppat 
bis-sħiħ il-potenzjal tas-suq ta' l-elettriku u tal-gass, li għandu jinkludi l-isseparar tas-
sjieda sħiħa tan-netwerks ta' l-enerġija; 

33. Jistieden lill-Istati Membri biex iwettqu l-isseparar legali u jissodisfaw it-termini tad-
direttivi dwar l-elettriku u l-gass;

34. Jemmen li l-Kummissjoni għandha toħroġ bi strateġija kompensiva dwar il-gass, li 
teżamina l-ħtieġa li jitnaqqas il-komsum tal-gass, li l-provvisti jkunu diversifikati u li 
titjieb l-infrastruttura tal-gass, il-ħtieġa li xi Stati Membri jeqilbu bil-kontra d-direzzjoni 
tal-fluss ta' gass u jiffaċċjaw il-kwistjoni tal-ħażna u l-istokkijiet tal-gass;

Il-Faqar fl-Enerġija u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
35. Jemmen li l-konsumaturi għandhom ikunu fiċ-ċentru ta' kull politika futura dwar l-

enerġija u li l-faqar fl-enerġija għandu jingħata iktar prominenza fil-proposti tal-
Kummissjoni;

36. Iħeġġeġ lill-DG TREN biex jevalwa l-pjanijiet tal-Fondi Strutturali ta' l-Istati Membri 
għall-kapaċità u d-diterminazzjoni tagħhom li jindirizzaw kwistjonijiet ta' enerġija;

37. Jitlob lir-regolaturi ta' l-enerġija fl-Istati Membri biex jiżguraw li l-obbligi ta' servizz 
universali jkunu rispettati b'enfasi fuq dawk il-konsumaturi li huma vulnerabbli u fqar, li 
għandhom jiġu offruti tariffi u appoġġ soċjali;

38. Jistieden lill-Istati Membri biex jistabbilixxu rappreżentant tal-konsumatur fil-qasam ta' 
l-enerġija li jkollu r-responsabilità li, fost affarijiet oħra, jiżgura li konsumaturi 
għandhom aċċess faċli għal tagħrif dwar il-prezz u l-għażla, metodu ħafif biex il-fornitur 
ta' l-enerġija jiġi mibdul u aċċess sistematiku għar-regolaturi f'kull Stat Membru;

°
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