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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa F 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

F. billi l-Unjoni tal-Enerġija għandha tkun 

mudell tal-enerġija ġdid għall-Ewropa, 

ibbażat fuq raġunijiet leġiżlattivi 

orizzontali u objettivi b'saħħithom; billi l-

governanza tal-Unjoni Ewropea trid tkun 

trasparenti; filwaqt li tiggarantixxi qafas 

stabbli u tinkludi lill-Parlament fil-proċess 

tat-teħid tad-deċiżjonijiet filwaqt li 

tippromwovi r-rwol tal-awtoritajiet lokali u 

taċ-ċittadini; 

F. billi l-Unjoni tal-Enerġija għandha tkun 

tiggarantixxi qafas stabbli u li jinkludi l-

parlamenti nazzjonali fil-proċess tat-teħid 

tad-deċiżjonijiet filwaqt li jippromwovi r-

rwol tal-awtoritajiet lokali u taċ-ċittadini; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

I. billi l-għan ta' Unjoni tal-Enerġija 

reżiljenti b'politika dwar il-klima 

ambizzjuża fil-qalba tagħha huwa li 

tiżgura t-tranżizzjoni għal mudell tal-

enerġija ġdid li jagħti s-setgħa lill-familji u 

n-negozji biex jipproduċu u jikkonsmaw 

enerġija sikura, sostenibbli, kompetittiva u 

għall-but ta' kulħadd; 

I. billi l-għan ta' Unjoni tal-Enerġija 

reżiljenti huwa li tiżgura qafas li jagħti s-

setgħa lill-familji u n-negozji biex 

jipproduċu u jikkonsmaw enerġija sikura, 

kompetittiva u għall-but ta' kulħadd; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

J. billi l-kwistjoni tal-faqar enerġetiku 

jeħtieġ li tiġi indirizzata fil-qafas tal-

Unjoni tal-Enerġija billi tingħata s-setgħa 

lill-konsumaturi vulnerabbli, titjieb l-

effiċjenza fl-enerġija għal dawk l-iżjed 

vulnerabbli u jiġu żviluppati miżuri 

kurattivi li jagħmlu l-enerġija għall-but ta' 

kulħadd għal dawk fil-bżonn; 

J. billi l-Istati Membri għandhom 

jindirizzaw il-kwistjoni tal-faqar enerġetiku 

billi jagħtu s-setgħa lill-konsumaturi 

vulnerabbli, itejbu l-effiċjenza fl-enerġija 

għal dawk l-iżjed vulnerabbli u jiżviluppaw 

miżuri kurattivi li jagħmlu l-enerġija għall-

but ta' kulħadd għal dawk fil-bżonn; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

L. billi l-viżjoni futura tal-Unjoni tal-

Enerġija trid tkun waħda li fiha l-Istati 

Membri jirrikonoxxu li jiddependu fuq 

xulxin biex jipprovdu enerġija sikura, 

sostenibbli u għall-but ta' kulħadd liċ-

ċittadini tagħhom, ibbażata fuq solidarjetà 

u fiduċja veri, u li fiha l-Unjoni Ewropea 

titkellem b'leħen wieħed fi kwistjonijiet 

globali; billi kull Stat Membru għalhekk 

għandu l-obbligu li jagħti prijorità lill-

effiċjenza fl-enerġija u t-tnaqqis tad-

domanda għall-enerġija sabiex 

jissalvagwardja s-sigurtà tal-enerġija tal-

UE u tal-Istati Membri tagħha b'mod 

globali; 

L. billi l-viżjoni futura tal-Unjoni tal-

Enerġija trid tkun waħda li fiha l-Istati 

Membri jirrikonoxxu li jiddependu fuq 

xulxin biex jipprovdu enerġija sikura, 

sostenibbli u għall-but ta' kulħadd liċ-

ċittadini tagħhom, ibbażata fuq il-fiduċja, 

bla ħsara għas-sovranità tal-Istati 

Membri fid-definizzjoni tat-taħlita tal-

enerġija tagħhom; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

M. billi l-politiki tal-UE dwar l-enerġija u 

l-klima jridu jikkomplementaw lil xulxin, 

u l-objettivi tagħhom iridu jsaħħu lil 

xulxin; billi, għalhekk, l-Unjoni tal-

Enerġija għandha tikkomplementa objettivi 

Ewropej ta' riindustrijalizzazzjoni u 

tkabbir, tagħti spinta lit-tranżizzjoni lejn 

ekonomija sostenibbli bbażata fil-parti l-

kbira tagħha fuq l-effiċjenza fl-enerġija u 

l-enerġija rinnovabbli, li għandha 

ssaħħaħ il-kompetittività globali tal-

ekonomija Ewropea, filwaqt li tevita b'mod 

effikaċi rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' 

karbonju; 

M. billi l-Unjoni tal-Enerġija għandha 

tikkomplementa l-objettivi tal-UE ta' 

riindustrijalizzazzjoni u tkabbir, li 

għandhom isaħħu l-kompetittività globali 

tal-ekonomija tal-UE, filwaqt li tevita 

b'mod effikaċi rilokazzjoni tal-emissjonijiet 

ta' karbonju; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

P. billi ħafna pajjiżi huma dipendenti 

ħafna fuq fornitur wieħed, li jista' jħallihom 

vulnerabbli għal interruzzjonijiet fil-

provvista; 

P. billi xi Stati Membri speċifiċi huma 

dipendenti ħafna fuq fornitur wieħed, li 

jista' jħallihom vulnerabbli għal 

interruzzjonijiet fil-provvista; 

Or. en 



 

AM\1081267MT.doc  PE573.403v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

9.12.2015 A8-0341/7 

Emenda  7 

Gianluca Buonanno 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Lejn Unjoni Ewropea tal-Enerġija 

2015/2113(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa R 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

R. billi l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' 

strateġija rigward ir-riżorsi strateġiċi saru 

parti importanti mill-politika barranija 

Russa, b'mod partikolari ż-żejt u l-gass 

naturali, sabiex pajjiżi oħra jitqiegħdu taħt 

pressjoni politika; jinnota li dan kien il-

każ għal għadd ta' pajjiżi ġirien tagħha u 

għal diversi Stati Membri tal-Unjoni 

Ewropea; 

R. billi l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' 

strateġija rigward ir-riżorsi strateġiċi saru 

parti importanti mill-politika barranija tal-

pajjiżi li jesportaw l-enerġija, b'mod 

partikolari ż-żejt u l-gass naturali, sabiex 

pajjiżi oħra jitqiegħdu taħt pressjoni 

politika;  
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

U. billi politika għas-sigurtà tal-enerġija 

trid tindirizza l-bżonn ta’ provvista stabbli 

minn sorsi differenti tal-enerġija, billi 

tipprovdi lill-ekonomija Ewropea bl-

enerġija meħtieġa għat-trasport, l-industrija 

u d-djar b’mod li tappoġġa l-kompetittività 

u l-politika dwar it-tibdil fil-klima, fl-

istess ħin li għandha timminimizza d-

dipendenza fuq dawk li deliberatament 

jixtiequ jużaw ir-riżorsi tal-enerġija għall-

iskopijiet politiċi tagħhom sabiex 

jinfluwenzaw żviluppi politiċi f’pajjiżi 

oħra, 

U. billi politika għas-sigurtà tal-enerġija 

trid tindirizza l-bżonn ta’ provvista stabbli 

minn sorsi differenti tal-enerġija, billi 

tipprovdi lill-ekonomija tal-UE bl-enerġija 

meħtieġa għat-trasport, l-industrija u d-djar 

b’mod li tappoġġa l-kompetittività, fl-istess 

ħin li għandha timminimizza d-dipendenza 

fuq dawk li deliberatament jixtiequ jużaw 

ir-riżorsi tal-enerġija għall-iskopijiet 

politiċi tagħhom sabiex jinfluwenzaw 

żviluppi politiċi f’pajjiżi oħra; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

W. billi t-tilwim dwar il-gass tal-2006 u l-

2009 bejn ir-Russja u l-Ukraina, li hija 

pajjiż ta' tranżitu, ħalla lil ħafna pajjiżi tal-

UE b'nuqqasijiet serji ta' provvista; billi l-

interruzzjonijiet juru li l-miżuri li ttieħdu sa 

issa kienu insuffiċjenti biex jeliminaw id-

dipendenza tal-Ewropa fuq il-gass tar-

Russja; 

W. billi t-tilwim dwar il-gass tal-2006 u l-

2009 bejn ir-Russja u l-Ukraina, li hija 

pajjiż ta' tranżitu, ħalla lil ħafna Stati 

Membri tal-UE b'nuqqasijiet serji ta' 

provvista; billi l-interruzzjonijiet juru li l-

miżuri li ttieħdu sa issa kienu insuffiċjenti 

biex jeliminaw l-approprjazzjoni mhux 

dovuta mill-Ukraina tal-gass destinat 

għall-Istati Membri tal-UE; 
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Y. billi jeħtieġ li jiġu investiti aktar minn 

EUR 1 triljun fis-settur tal-enerġija tal-

UE sal-2020 biss, u billi għal kull euro 

mhux investit fl-infrastruttura tal-enerġija 

qabel l-2020, wara l-2020 ikunu meħtieġa 

4.3 euro biex jintlaħqu l-istess objettivi, u 

dan iqiegħed piż żejjed fuq 

ġenerazzjonijiet futuri; 

Y. billi l-prezzijiet għoljin tal-enerġija fl-

Istati Membri tal-UE huma fil-biċċa l-

kbira tagħhom dovuti għat-tassazzjoni 

tas-sorsi tal-enerġija konvenzjonali, u 

għall-imposti fuqhom, sabiex jiġu 

sussidjati s-sorsi rinnovabbli; 

Or. en 

 

 


