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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar lejn suq intern tal-enerġija effiċjenti

(2013/2005(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata "Lejn Suq Intern tal-
Enerġija Effiċjenti" u d-dokumenti ta' ħidma li jakkumpanjawha (COM(2012)0663),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2013 dwar il-proposta għal 
regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar linji gwida għall-infrastruttura tal-
enerġija trans-Ewropea u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE1,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 994/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-20 ta' Ottubru 2010 dwar miżuri li jissalvagwardaw is-sigurtà tal-provvista tal-gass u li 
jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2004/67/KE2,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru.1227/2011 dwar l-integrità u t-trasparenza tas-
swieq tal-enerġija bl-ingrossa3,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
13 ta' Lulju 2009 dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-gass naturali4,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/72/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Lulju 2009 dwar ir-regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku5 u li 
temenda d-Direttiva 2003/54/KE,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2012/27/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Ottubru 2012 dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija6,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropa 2020: Strateġija għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv (COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata “Pjan Direzzjonali għall-
Enerġija 2050” (COM(2011)0885),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata ‘Att dwar is-Suq Uniku II 
Flimkien għal tkabbir ġdid’ (COM(2012)0573),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata "L-Enerġija Rinnovabbli: 
attur ewlieni fis-suq Ewropew tal-enerġija" (COM(2012)0271),

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2013)0061.
2 ĠU L 295, 12.11.2010, p. 1.
3 ĠU L 326/1, 8.12.2011, p. 1.
4 ĠU L 211, 14.8.2009, p. 94.
5 ĠU L 211, 14.8.2009, p. 55.
6 ĠU L 315, 14.11.2012, p. 1.
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Novembru 2010 intitolata "Lejn 
Strateġija ġdida dwar l-Enerġija għall-Ewropa 2011-2020"1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Ġunju 2012 dwar il-Kooperazzjoni fil-
qasam tal-politika dwar l-enerġija ma' pajjiżi lil hinn mill-fruntieri tagħna. Approċċ 
strateġiku għal provvista sikura, sostenibbli u kompetittiva tal-enerġija2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Marzu 2013 dwar Pjan direzzjonali għal 
ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-20503,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjoni tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-0000/2013),

A. billi l-Istati Membri impenjaw ruħhom għal skadenza ċara għat-tlestija tas-suq intern tal-
enerġija sal-2014;

B. billi s-suq intern tal-enerġija huwa indispensabbli għas-sigurtà tal-enerġija globali tal-
Unjoni u huwa ta' valur essenzjali għall-kompetittività, it-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien 
ta' impjiegi ġodda tal-Unjoni kif rikonoxxut fis-Suq Uniku Att II u l-istrateġija 
Ewropea 2020;

C. billi l-Pjan Direzzjonali tal-Enerġija 2050 jenfasizza li l-integrazzjoni sħiħa tan-netwerks 
tal-enerġija Ewropej u l-ftuħ tas-swieq huma kritiċi biex jinżamm bilanċ bejn is-sigurtà 
tal-enerġija, il-kompetittività, l-għan ta' ekonomija b'emissjonijiet baxxi u s-sodisfazzjon 
tal-konsumaturi;

D. billi suq tal-enerġija uniku jagħti s-setgħa lill-Unjoni li titkellem b'vuċi waħda fir-rigward 
tas-sħab esterni u jiżgura kundizzjonijiet ekwi għall-kumpaniji kollha tal-UE u mhux tal-
UE;

E. billi l-Komunità tal-Enerġija Ewropea trid tkun ibbażata fuq suq tal-enerġija komuni 
b'saħħitha, il-koordinazzjoni tax-xiri tal-enerġija barra mill-UE u l-finanzjament Ewropew 
komuni ta' teknoloġiji tal-enerġija b'emissjoniijet baxxi;

F. billi sar ċertu progress lejn il-kooperazzjoni transkonfinali miżjuda, l-eliminazzjoni 
parzjali tal-gżejjer ta' enerġija u l-prevenzjoni tan-nuqqasijiet fil-provvisti;

1. Jilqa' l-Komunikazzjoni u l-Pjan ta' Azzjoni li takkumpanjaha, li jagħmlu sommarju tal-
progress li ntlaħaq s'issa u l-isfidi futuri għat-tlestija tas-suq intern tal-enerġija;

2. Jirrikonoxxi li t-tendenza li ż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija se tkompli, minħabba r-rabta 
tagħha mal-prezzijiet tal-fjuwil, l-impatt tal-politika tal-klima u l-investimenti meħtieġa 
biex jinżammu u jiġu modernizzati s-sistemi tal-enerġija;

                                               
1 ĠU C 99E, 3.4.2012, p. 64.
2 Testi adottati, P7_ TA(2012)0238.
3 Testi adottati, P7_ TA(2012)0086.
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3. Jirrikonoxxi l-valur miżjud Ewropew li jiġu kkoordinati aħjar il-politiki tal-enerġija tal-
Istati Membri, fi spirtu ta' solidarjetà, u li jinħolqu sistemi tal-enerġija transkonfinali 
effiċjenti u sikuri, b'hekk jinħolqu s-sinerġiji permezz ta' mmaniġġjar aħjar tal-provvista u 
d-domanda tal-enerġija;

Suq orjentat lejn il-konsumatur

4. Jenfasizza li konsumaturi tal-enerġija aħħarin – kemm l-individwi kif ukoll l-industrija –
huma fil-qalba tas-suq intern tal-enerġija li huwa faċli għall-utenti; jinnota li, bħala tali, 
huma jridu jiġu protetti kif suppost, u jridu jkunu kapaċi jeżerċitaw għal kollox id-drittijiet 
tagħhom, filwaqt li jiġu mħeġġa jieħdu rwol aktar attiv biex jistimulaw il-kompetizzjoni 
tas-suq, billi jersqu minn reċipjenti tas-servizzi passivi għal konsumaturi u "prosumers" 
informati u attivi;

5. Jemmen li t-teknoloġiji intelliġenti ma jridux ikunu ristretti għall-qari tal-arloġġ 
awtomatiku imma jridu jiġu kompluti b'immaniġġjar tal-grilja dinamiku u onlajn li 
jinkorporaw servizzi bħal servizzi tal-appoġġ tal-grilja, rispons volontarju mil-lat ta' 
domanda u intermedjarji lokali jew tad-domiċilju;

6. Iqis li jridu jiġu protetti l-konsumaturi vulnerabbli u li, għal dak il-għan, iridu jitwaqqfu l-
mekkaniżmi effettivi, filwaqt li jiġu evitati d-distorsjonijiet tas-suq tal-enerġija;

7. Jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat suq tal-enerġija kompetittiv, faċilment immaniġġjat u 
trasparenti li jipprovdi lill-konsumaturi tal-enerġija kollha tal-UE b'enerġija sikura, 
affidabbli u li wieħed ikun jista' jaffordja;

Sfidi attwali fit-tlestija tas-suq intern tal-enerġija

8. Jenfasizza li s-suq intern tal-enerġija ma jirnexxilux jissodisfa għal kollox il-bżonnijiet u 
l-aspettattivi tal-konsumaturi għax ikomplu jaffaċċjaw prezzijiet għoljin, għażla limitata 
ta' fornituri, kwalità globalment baxxa tas-servizzi u diffikultajiet biex ibidlu l-fornitur; 
għalhekk jisħaq fuq il-bżonn li jinbena suq aktar faċli għall-utenti;

9. Jemmen li n-nuqqas ta' implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni tas-suq intern tal-enerġija 
tibqa' l-ostaklu ewlieni għat-tlestija ta' dan is-suq;

10. Jenfasizza li l-modernizzazzjoni tal-infrastruttura eżistenti, u l-bini ta' infrastruttura ġdida 
għall-ġenerazzjoni, trażmissjoni, distribuzzjoni u ħżin intelliġenti u flessibbli, huwa 
essenzjali għal suq tal-enerġija integrat sew u konness sew, fejn il-provvista bi prezzijiet li 
wieħed jaffordja tkun żgurata, fejn il-potenzjal għall-koġenerazzjoni u l-effiċjenza, u 
għall-isfruttament ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli u mhux konvenzjonali, jiġu sfruttati 
għal kollox, u fejn l-ebda Stat Membru ma jibqa' iżolat minn netwerks tal-gass u tal-
elettriku Ewropej;

11. Jemmen li l-investiment fl-infrastruttura għandu bżonn jitħeġġeġ permezz ta' oqfsa 
regolatorji stabbli u favur l-innovazzjoni, billi jiġi rikonoxxut li dan ma jistax jintlaħaq 
sakemm ma jkunx immexxi mis-suq; jirrikonoxxi, madankollu, li f'ċerti każijiet, l-
infrastruttura ewlenija taf ma tkunx vijabbli f'termini kummerċjali, b'hekk jinħtieġ l-
iffinanzjar pubbliku;
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12. Jinnota li n-nuqqas ta' aċċess miftuħ u mhux diskriminatorju għall-infrastruttura tat-
trażmissjoni jkompli jfixkel li dawk li jidħlu ġodda milli jikkompetu fis-suq b'mod ġust 
kontra l-kumpaniji stabbiliti;

13. Jinnota li qafas regolatorju stabbli – għal produtturi, regolaturi, operaturi tan-netwerks, 
fornituri tal-enerġija, fornituri tas-servizzi relatati mad-domanda u, l-aktar importanti, 
konsumaturi u "prosumers" aħħarin – huwa essenzjali għal suq intern li jiffunzjona sew u 
biex jiġbed investiment fuq tul ta' żmien twil fl-iżvilupp tal-infrastruttura; jenfasizza li l-
iżvilupp ta' kodiċi tan-netwerks u regoli għandu jwassal għall-armonizzazzjoni tal-
proċeduri u l-interoperabilità;

14. Jinnota b'tħassib indikazzjonijiet li qed tittieħed ċerta azzjoni nazzjonali biex tinfluwenza 
s-swieq tal-enerġija, speċjalment fir-rigward ta' sforzi biex tiġi żgurata l-provvista tal-
elettriku, bi Stati Membri li qed jimplimentaw mekkaniżmi nazzjonali ta' remunerazzjoni 
skont il-kapaċità mingħajr ma jesploraw għal kollox il-potenzjal tas-soluzzjonijiet 
transkonfinali, b'hekk joħolqu interferenza u distorsjoni tad-disinn tas-suq;

15. Jirrikonoxxi li, mingħajr ħsara la għad-dritt tal-Istati Membri li jagħżlu t-taħlita tal-
enerġija tagħhom u lanqas għall-bżonn ta' koordinazzjoni aħjar mal-UE kollha, l-UE fis-
sħuħija tagħha trid tagħmel użu sħiħ tal-potenzjal tas-sorsi tal-enerġija kollha li huma 
għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri tal-UE;

16. Jemmen li suq intern miftuħ u trasparenti, fejn il-kumpaniji kollha tal-UE u ta' pajjiżi terzi 
jirrispettaw l-acquis communautaire fil-qasam tal-enerġija, jista' jgħin biex isaħħaħ il-
pożizzjoni ta' negozjar tal-fornituri tal-enerġija tal-UE fir-rigward tal-kompetituri esterni, 
li hija partikolarment importanti għall-potenzjal li jiġi kkoordinat aktar ix-xiri tal-enerġija 
esterna fil-livell tal-UE; jinnota li l-prinċipju tar-reċiproċità jrid jintuża biex jiggwida r-
relazzjonijiet mal-fornituri tal-enerġija tal-UE;

17. Jenfasizza li l-armonizzazzjoni tal-inċentivi skont il-fjuwils rinnovabbli u relatati mal-
effiċjenza u tal-ispejjeż tal-enerġija awżiljarja mal-Istati Membri kollha – jew tal-anqas 
kompatibilità akbar f'dan ir-rigward – hija essenzjali għal suq intern tal-enerġija li 
jiffunzjona sew, kemm fil-livell ta' ingrossa kif ukoll ta' imnut, u biex jinħolqu 
kundizzjonijiet favorevoli għall-iżvilupp fuq tul ta' żmien twil tas-settur tal-enerġija 
b'emissjonijiet baxxi;

18. Jirrikonoxxi l-opportunitajiet mitlufa – maħluqa permezz ta' proġetti tar-riċerka konġunti 
tal-UE appoġġjati mill-Programmi ta' Qafas u inizjattivi bħall-Pjan SET – biex jiġu 
żviluppati teknoloġiji ġodda li jippermettu t-titjib fl-effiċjenza, l-enerġija rinnovabbli, is-
sigurtà tal-impjanti tal-enerġija nukleari, l-użu b'emissjonijiet baxxi tal-fjuwils fossili, u 
netwerks intelliġenti, li huma kollha importanti għas-suq tal-enerġija;

Hemm bżonn ta' azzjonijiet urġenti

Tħeġġiġ tal-awtoritajiet nazzjonali u Ewropej

19. Jistieden lill-Istati Membri biex jittrasponu għal kollox il-leġiżlazzjoni relevanti kollha tal-
UE fil-qasam tal-politika tal-enerġija, partikolarment it-tielet pakkett tal-enerġija;
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20. Jitlob lill-Kummissjoni biex timmonitorja mill-qrib l-implimentazzjoni effettiva tal-
leġiżlazzjoni tal-enerġija tal-UE, b'mod partikolari d-dispożizzjonijiet li joħolqu drittijiet 
tal-konsumaturi essenzjali, kif ukoll dawk li jirrigwardaw l-operaturi tas-sistemi, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u r-regoli tal-kompetizzjoni, u dawk li jfittxu li jnaqqsu 
l-fenomenu tal-flussi (loop flows), b'dan tal-aħħar li jikkostitwixxi sfida sinifikanti għas-
suq intern tal-enerġija għax idgħajjef is-sigurtà tas-sistema tal-enerġija; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex tuża l-mezzi l-aktar xierqa għad-dispożizzjoni tagħha biex tindirizza 
kwalunkwe nuqqas ta' konformità kontinwu mal-leġiżlazzjoni relevanti tal-UE;

21. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jikkoordinaw proġetti tal-infrastruttura 
b'mod aħjar, b'hekk jiġu żgurati l-konnettività tas-sistema u l-kosteffettività mal-UE 
kollha; iħeġġeġ, għal dak il-għan, lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiżguraw il-
valutazzjoni rapida, l-għażla u l-implimentazzjoni tal-proġetti ta' interess Ewropew 
komuni, speċjalment fir-rigward tal-interkonnetturi transkonfinali tal-elettriku u tal-gass, 
il-gass naturali likwifikat u l-infrastruttura għall-ħżin, li huma vitali għal suq tal-enerġija 
integrat sew u li jiffunzjona sew;

22. Jistieden lill-Istati Membri biex jieqfu milli jirregolaw il-prezzijiet tal-enerġija bl-imnut 
fil-livell nazzjonali permezz ta' sussidji pubbliċi, billi tali miżuri jheddu serjament l-
investimenti futuri fl-infrastruttura;

23. Jilqa' d-determinazzjoni tal-Kummissjoni biex tinfurza r-regoli tal-antitrust u tal-għajnuna 
statali li jiżguraw li jiġu stabbiliti kundizzjonijiet ekwi b'kundizzjonijiet ugwali ta' aċċess 
għall-parteċipanti kollha tas-suq;

24. Jappoġġja bis-sħiħ l-isforzi tal-Kummissjoni biex tintroduċi fil-pjan, kif suppost, il-kodiċi 
u r-regoli tan-netwerks armonizzati u biex tiżgura l-istabilità tal-qafas regolatorju tas-suq 
intern tal-enerġija;

25. Jappoġġja bis-sħiħ il-miżuri regolatorji mwettqa mill-UE u l-awtoritajiet nazzjonali biex 
jitħeġġeġ, jitjieb u jiġi ssimplifikat il-kummerċ tal-enerġija transkonfinali u biex jitnaqqas 
id-distakk bejn is-sistemi tal-enerġija fi Stati Membri differenti;

26. Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina l-adegwatezza u l-flessibilità tal-kapaċitajiet tal-
ġenerazzjoni nazzjonali fuq tul ta' żmien qasir u twil, u biex jirrapporta fuq l-impatt tal-
miżuri nazzjonali applikati relatati mal-valutazzjoni tal-kapaċità u l-ippjanar tal-iżvilupp 
għas-suq intern tal-enerġija, filwaqt li jitqiesu l-aspetti transkonfinali ta' din il-politika 
kumplimentarja tad-disinn tas-suq;

27. Jistieden lill-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-partijiet interessati relevanti biex jipprovdu 
inċentivi u biex jappoġġjaw inizjattivi u sħubijiet reġjonali, inkluż it-twaqqif ta' skambji 
tal-enerġija reġjonali, ċentri ta' kummerċ tal-gass u mekkaniżmi tal-akkoppjament tas-
swieq;

28. Jistieden lill-Kummissjoni biex tuża l-istrumenti tal-politika barranija tagħha ħalli tħeġġeġ 
ir-regoli u l-istandards tas-suq intern tal-enerġija fir-rigward ta' pajjiżi terzi u, speċjalment, 
fil-viċinat tal-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex issolvi, fi djalogi bilaterali mal-pajjiżi 
terzi relevanti, il-kwistjoni tar-regoli ċari tal-immaniġġjar tal-konġestjoni f'konnessjonijiet 
tal-gass transkonfinali; jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura, fir-relazzjonijiet tagħha 
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mas-sħab esterni, li l-kumpaniji tal-UE jkunu kapaċi jikkompetu fuq l-istess livell b'mod 
globali;

Għajnuna għall-konsumaturi

29. Jistieden lill-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-partijiet interessati relevanti biex itejbu l-
kwalità u d-disponibilità tal-informazzjoni offruta lill-konsumaturi, biex jiġu pprovduti 
b'metodi ta' ffatturar ċari u trasparenti u biex jistabbilixxu għodod għat-tqabbil tal-
prezzijiet li jippermettuhom jagħmlu l-aktar għażliet infurmati, kif ukoll biex jitwaqqfu 
mekkaniżmi li jkunu faċli biex jintużaw għal tilwim mal-fornituri; jilqa' l-proposta tal-
Kummissjoni biex tiġi stabbilita pjattaforma tal-informazzjoni dwar id-drittijiet tal-
konsumaturi;

30. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u l-Kummissjoni biex jiżviluppaw strateġija komprensiva li 
tfittex li tħeġġeġ lill-konsumaturi u l-"prosumers" biex jipparteċipaw attivament fis-suq 
tal-enerġija, fost l-oħrajn bl-inklużjoni permezz tal-leġiżlazzjoni eżistenti kif ukoll 
permezz tal-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet relevanti tad-Direttiva dwar l-
Effiċjenza fl-Enerġija;

31. Jistieden lill-Kummissjoni biex tħeġġeġ aktar kooperazzjoni bejn is-setturi tal-enerġija u 
tal-informazzjoni u tat-teknoloġija tal-komunikazzjoni (ICT), u biex tagħmel rieżami tal-
istrumenti eżistenti għall-iffinanzjar tal-innovazzjonijiet relatati mal-enerġija, sabiex 
ikunu ta' benefiċċju għall-konsumaturi kollha u biex tiffaċilita l-varar ta' grids intelliġenti 
b'mod li jkunu faċli biex jintużaw;

32. Iħeġġeġ lill-Istati Membri, u l-awtoritajiet reġjonali u lokali, biex jippromwovu soluzzjoni 
tal-ICT fi grids intelliġenti u biex jimmiraw lejn suq ta' prosumers, billi jitqies il-bżonn li 
dejjem jiżdied għall-flessibilità, l-effiċjenza/frankar tal-enerġija u l-parteċipazzjoni mil-lat 
ta' domanda;

33. Jinsab ħerqan dwar il-linji gwida tal-Kummissjoni li jgħinu biex jitwaqqfu objettivi ta' 
politika ambizzjużi fir-rigward ta' konsumaturi vulnerabbli, u se jgħinu lill-Istati Membri 
biex jiddefinixxu aħjar din il-kategorija ta' konsumaturi; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tagħmel rieżami, b'mod parallel, tal-mekkaniżmi u l-istrumenti eżistenti għall-protezzjoni 
ta' tali konsumaturi, bil-għan li jiġu proposti miżuri li huma mmirati favur approċċ aktar 
koerenti u komprensiv fuq livell tal-UE;

Għajnuna għall-isfidi futuri tal-enerġija u tal-klima

34. Jistieden lill-Istati Membri, il-Kummissjoni u l-partijiet interessati relevanti biex jaqilbu l-
iskemi ta' appoġġ neċessarji f'mekkaniżmi trasparenti, omoġenji u mmexxija mis-suq 
sabiex jinħoloq suq komuni għal fatturi ta' appoġġ rikjesti – bħall-effiċjenza fl-enerġija, il-
prosumers, il-koġenerazzjoni, l-enerġija rinnovabbli u s-servizzi awżiljarji – b'mod li 
jiżgura l-kompatibilità tagħhom;

35. Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina fid-dettall l-implikazzjonijiet li jiġu integrati s-
sorsi tal-enerġija b'emissjonijiet baxxi, speċjalment l-enerġija rinnovabbli, fi grilji tal-
enerġija fir-rigward tal-appoġġ finanzjarju, ir-rekwiżiti tekniċi mas-sistema kollha u d-
disinn tas-suq; jenfasizza li n-nuqqas ta' approċċ ikkoordinat favur dawn is-sorsi, s'issa 
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evita l-integrazzjoni tagħhom fis-sistemi tal-enerġija Ewropej;

36. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex joqogħdu attenti għall-bżonn li 
jiżviluppaw aktar il-koġenerazzjoni bħala l-aktar mezz effiċjenti ta' produzzjoni tal-
enerġija elettrika u tas-sħana, u biex din l-għażla tkun ibbażata fuq l-implimentazzjoni 
wiesgħa tat-tisħin distrettwali kif ukoll it-tkessiħ distrettwali;

37. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jappoġġjaw ukoll ir-riċerka dwar, u l-
iżvilupp tat-teknoloġiji tal-enerġija innovattivi li jaqgħu barra mill-qafas tal-proġetti 
"Orizzont 2020" u tal-EIT, billi dan huwa l-uniku pass 'il quddiem sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet, titjieb is-sigurtà tal-enerġija u tiżdied il-pożizzjoni kompetittiva tal-
industrija tal-UE fis-suq globali;

38. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.


