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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 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. Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni u jenfasizza l-ħtieġa ta' proposti ta' politika 
konkreti; jemmen li huwa kruċjali li jkun hemm qbil dwar id-direzzjoni tal-politika fuq 
żmien fit-tul tal-Unjoni fl-interess tal-prevedibilità għall-industrija u s-soċjetà; 

2. Jenfasizza l-importanza kruċjali ta' implimentazzjoni f'waqtha, korretta u sħiħa tal-
leġiżlazzjoni eżistenti, inkluż ix-xogħol ta' regolamentazzjoni previst mit-Tielet Pakkett 
tas-Suq Intern tal-Enerġija, sabiex sal-2014 jinkiseb suq intern Ewropew integrat u 
kompetittiv;

3. Jemmen li suq intern tal-enerġija tal-UE li jkun miftuħ, trasparenti, integrat u kompetittiv 
huwa meħtieġ sabiex jinkisbu prezzijiet kompetittivi, sigurtà tal-provvista, sostenibilità u 
użu effiċjenti u fuq skala kbira ta’ enerġija rinnovabbli, u li t-tlestija ta' tali suq għadha 
sfida importanti għall-Istati Membri kollha; jilqa' l-liberalizzazzjoni tas-suq intern tal-
enerġija bħala pass meħtieġ biex jitnaqqas il-prezz tal-elettriku u tal-gass għall-
konsumaturi filwaqt li jiġi żgurat li s-swieq tal-enerġija jsiru aktar trasparenti u jiġu 
mmoniterjati aħjar;

4. Jemmen li t-tranżizzjoni lejn ekonomija b'użu baxx tal-karbonju hija opportunità mhux 
biss għas-sostenibilità iżda wkoll għas-sigurtà tal-provvista u l-kompetittività fl-Ewropa, u 
li t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra jista' jkun ta' vantaġġ kompetittiv fis-suq 
globali li qed jikber għall-prodotti u s-servizzi relatati mal-enerġija; jenfasizza li din hija 
opportunità għall-SMEs Ewropej li joperaw fis-suq tal-enerġija rinnovabbli; 

5. Jirrimarka li l-proġetti tal-qbid, trasport u ħżin tas-CO2 iħallu warajhom skart perikoluż li 
jrid jiġi maħżun; jemmen li l-Kummissjoni tistrieħ wisq fuq din it-teknoloġija; jistieden 
lill-Kummissjoni tfassal rapport ta' nofs iż-żmien li jivvaluta r-riżultati miksuba mill-użu 
ta’ teknoloġiji sperimentali sussidjati mill-UE għall-qbid u l-ħżin tal-karbonju għal 
impjanti li jaħdmu bil-faħam;

6. Jenfasizza r-rwol tal-grids intelliġenti fil-komunikazzjoni fiż-żewġ direzzjonijiet bejn il-
produtturi tal-elettriku u l-konsumaturi, u jirrimarka li l-grids intelliġenti jistgħu 
jippermettu lill-konsumaturi josservaw u jadattaw l-użu tagħhom tal-elettriku;

7. Jiġbed l-attenzjoni għall-Politika dwar l-Enerġija għall-Ewropa, li tirrikonoxxi l-kontribut 
potenzjali tal-enerġija nukleari fl-oqsma tal-kompetittività, kosteffiċjenza, tnaqqis fl-
emissjonijiet tas-CO2 u s-sigurtà tal-provvista; jirrimarka li t-teknoloġiji tal-enerġija 
nukleari għandhom il-potenzjal li jilħqu l-objettivi tal-enerġija u tal-klima kemm fiż-
żmien qarib kif ukoll fit-tul;

8. Jagħraf li strumenti bħat-taxxi fuq l-enerġija, it-taxxi fuq il-karbonju u l-iskemi tal-
iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet huma fatturi ta' qofol biex jintlaħqu l-objettivi ta' 
tnaqqis tal-emissjonijiet b'mod kosteffiċjenti, iżda jqis li fl-aħħar mill-aħħar, minħabba l-
prezzijiet għoljin għall-enerġija, dawn se jkunu piż fuq il-konsumatur;

9. Iqis li għandu jiġi ċċarat x'jista' jitwettaq permezz tal-politika dwar l-enerġija u l-politika 
soċjali, rispettivament; jemmen li l-kwistjoni tal-faqar l-aħjar li tiġi indirizzata huwa 
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permezz tal-politika soċjali u mhux bir-regolamentazzjoni tal-prezzijiet tal-enerġija.


