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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 b'sodisfazzjon il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni u jesprimi t-tħassib tiegħu dwar 
iż-żieda qawwija fil-prezz taż-żejt dan l-aħħar u l-effetti negattivi fuq l-inflazzjoni , il-
kompetittività, il-kummerċ u t-tkabbir ekonomiku; 

2. Jagħraf li waħda mill-kawżi tal-volatilità fil-prezz taż-żejt dan l-aħħar kienet iż-żieda fid-
domanda għaż-żejt; jilmenta dwar l-użu kontinwu tas-sussidji fil-pajjiżi terzi minħabba 
fl-effetti negattivi li jkollhom fuq żmien twil, fuq il-finanzi pubbliċi u fuq il-konsumaturi; 

3. Jenfasizza li l-kapaċità limitata għaż-żieda ta' provvisti ġodda u fatturi oħra li 
m'għandhomx x'jaqsmu mas-settur bħad-dollaru dgħajjef u l-inkwiet fis-swieq finanzjarji 
taw kontribut ukoll għall-volatilità fil-prezz;

4. Jappoġġja l-proposti tal-Kummissjoni biex tiġġieled il-volatilità tal-prezz fuq żmien 
qasir; jistieden lill-Istati Membri biex jagħtu prijorità lill-miżuri għall-għarfien tal-
konsumaturi billi jħeġġu x-xiri ta' prodotti u servizzi li huma effiċjenti fl-enerġija biex 
inaqqsu l-ispiża fuq żmien twil; 

5. Huwa tal-opinjoni li d-djalogu politiku mal-produtturi taż-żejt mhuwiex prijorità għax 
huma l-forzi tas-suq li għandhom jifformaw il-bażi tal-bilanċ bejn il-provvista u d-
domanda; 

6. Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-monitoraġġ tal-kompetizzjoni fl-ipproċessar u fil-bejgħ taż-żejt u 
tal-prodotti petroliferi jingħata prijorità u biex tiżdied it-trasparenza tal-informazzjoni 
dwar l-istokkijiet kummerċjali taż-żejt;

7. Jilqa' b'sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tiffoka fuq l-istokkijiet tal-emerġenza 
taż-żejt fit-tieni revizjoni strateġika dwar l-enerġija; huwa tal-opinjoni li l-istokkijiet tal-
emerġenza taż-żejt iservu biex inaqqsu l-impatt taċ-ċaqliq kbir fil-prezzijiet li jseħħ fuq 
żmien qasir u għaldaqstant jistgħu jservu biex il-volatilità tkun limitata u b'hekk tiżdied 
il-prevedibilità għall-konsumaturi; 

8. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-kumpaniji taż-żejt għandhom jitħallew jerġgħu jinvestu 
l-profitti tagħhom fl-esplorazzjoni, fl-estrazzjoni u f'teknoloġiji ġodda għax jaf ikun il-
mod l-aktar effettiv biex jitbaxxew il-prezzijiet għal żmien medju u għal żmien fit-tul;

9. Jenfasizza bil-qawwi li fl-aħħar mill-aħħar huma l-miżuri tas-suq li għandhom ikunu l-
mezzi ewlenin biex tiġi indirizzata l-volatilità tal-prezz taż-żejt, aktar milli l-azzjoni 
politika.
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