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Marek Józef Gróbarczyk 

Lejn Unjoni Ewropea tal-Enerġija 

2015/2113 (INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa AH 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

AH. billi suq uniku fl-enerġija aktar 

integrat mil-lat ekonomiku u fiżiku jista' 

jirriżulta fi gwadanji sinifikanti fl-

effiċjenza; 

AH. billi suq uniku fl-enerġija aktar 

integrat mil-lat fiżiku jista' jirriżulta fi 

gwadanji sinifikanti fl-effiċjenza; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Jilqa' l-komunikazzjoni tal-

Kummissjoni bit-titolu "Qafas Strateġiku 

għal Unjoni tal-Enerġija Reżiljenti 

b'Politika dwar il-Bidla fil-Klima li tħares 

'il quddiem"; jieħu nota tal-ħames pilastri 

tal-Unjoni tal-enerġija deskritti mill-

Kummissjoni; jinsisti li l-politiki segwiti 

taħt dawn il-pilastri għandhom dejjem 

jikkontribwixxu għall-iżgurar tas-sigurtà 

tal-provvista tal-enerġija, id-

dekarbonizzazzjoni, is-sostenibbiltà fit-tul 

tal-ekonomija u l-offerta ta’ prezzijiet 

affordabbli u kompetittivi tal-enerġija; 

1. Jieħu nota tal-komunikazzjoni tal-

Kummissjoni bit-titolu "Qafas Strateġiku 

għal Unjoni tal-Enerġija Reżiljenti 

b'Politika dwar il-Bidla fil-Klima li tħares 

'il quddiem"; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri jiżguraw li l-proposti leġiżlattivi 

kollha li jiffurmaw parti mill-Unjoni tal-

Enerġija jsegwu l-proċedura leġiżlattiva 

ordinarja, biex b'hekk jiġi involut bis-sħiħ 

il-Parlament u tiġi żgurata sorveljanza 

demokratika effikaċi; jistenna li l-qafas ta' 

governanza ta’ wara l-2020 għall-Unjoni 

tal-Enerġija jkun ambizzjuż, affidabbli, 

trasparenti, demokratiku u jinkludi b'mod 

sħiħ lill-Parlament, u li jiżgura li jinkisbu 

l-miri għall-klima u l-enerġija għall-2030, 

b'mod partikolari permezz tal-

implimentazzjoni sħiħa, l-infurzar u l-

aġġornament tal-leġiżlazzjoni eżistenti 

dwar il-klima u l-enerġija; jitlob lill-

Kummissjoni, mingħajr preġudizzju 

għall-obbligi ta' rappurtar oħra, 

tippreżenta fuq bażi annwali rapport dwar 

l-implimentazzjoni tal-Unjoni tal-

Enerġija, inklużi dettalji dwar l-

implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-

enerġija u l-progress li sar lejn il-kisba 

tal-miri għall-2020 u l-2030, biex 

tiżviluppa u taġġorna sett ta' indikaturi 

ewlenin li għandhom jiġu inklużi fir-

rapport, u biex tippermetti l-valutazzjoni 

tal-progress bl-Unjoni tal-Enerġija; dawn 

l-indikaturi jistgħu jinkludu, imma ma 

jkunux limitati għal, il-kapaċità tal-

interkonnessjoni, l-integrazzjoni tas-suq, 

it-tnaqqis fl-importazzjonijiet tal-enerġija, 

2. Jirrifjuta l-mudell ta' governanza tal-

Unjoni Ewropea tal-Enerġija ipoteżizzat 

mill-Kummissjoni, minħabba l-għan 

tagħha li tassenja lill-UE kompetenzi 

esklussivi tal-Istati Membri skont l-

Artikolu 194 tat-TFUE; jinnota, barra 

minn hekk, li tali governanza, li hija 

replika tas-Semestru Ewropew, aktarx li 

tirriproduċi l-kunflitti politiċi l-kbar fost l-

Istati Membri li kienu kkawżati minn 

dawn tal-aħħar; jistieden lill-Kummissjoni 

tiżgura li l-proposti leġiżlattivi kollha li 

jiffurmaw parti mill-Unjoni tal-Enerġija 

jsegwu l-proċedura leġiżlattiva ordinarja, 

biex b'hekk jiġi involut bis-sħiħ il-

Parlament u tiġi żgurata sorveljanza 

demokratika effikaċi; 
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il-livelli ta' diversifikazzjoni, il-prezzijiet u 

l-ispejjeż tal-enerġija, l-iżvilupp ta' 

ġenerazzjoni komunitarja u 

b'responsabbiltà lokali, u l-livelli tal-faqar 

enerġetiku u l-vulnerabbiltà; 
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Paragrafu 6a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  6a. Jemmen li l-iżvilupp tal-infrastrutturi 

tal-enerġija li għandhom l-għan li 

jiżguraw il-kontinwità u s-sigurtà tal-

provvista fl-UE għandu jitwettaq 

mingħajr preġudizzji politiċi u jiġi evalwat 

abbażi tan-nefqa u s-sigurtà tal-provvista; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

12. Jenfasizza li huwa ta' importanza 

fundamentali li l-UE ttemm l-iżolament ta' 

Stati Membri u reġjuni mis-suq intern tal-

enerġija, kif muri mit-testijiet tal-istress 

għall-gass imwettqa mill-Kummissjoni; 

jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-

rigward, twettaq tali testijiet b'mod 

regolari; huwa tal-opinjoni li l-UE 

għandha tgħin lil dawk il-pajjiżi l-iżjed 

vulnerabbli biex jiddiversifikaw is-sorsi 

tagħhom u r-rotot tal-provvista, bħala 

kwistjoni ta' prijorità; jistieden lill-Istati 

Membri u lill-Kummissjoni, f'dan ir-

rigward, biex jimplimentaw mingħajr 

dewmien ir-rakkomandazzjonijiet tat-

testijiet tal-istress tas-sistema tal-gass; 

jirrakkomanda li l-Kummissjoni 

tikkunsidra t-twettiq ta’ "testijiet tal-istress 

għall-elettriku" sabiex tibni ħarsa ġenerali 

lejn ir-reżiljenza tas-sitwazzjoni sħiħa tas-

suq tal-enerġija; jenfasizza li dawn it-

testijiet tal-istress għandhom jidentifikaw, 

b'mod partikolari, l-istatus, il-kapaċità u d-

durabbiltà tan-netwerk tat-trażmissjoni 

nazzjonali kollha, kif ukoll il-livell ta' 

interkonnessjoni u l-kapaċità transfruntiera, 

u li rakkomandazzjonijiet sussegwenti, 

ibbażati fuq dawn it-testijiet tal-istress, 

għandhom jinkludu valutazzjonijiet sħaħ 

tal-impatt kemm tal-pjanijiet nazzjonali kif 

ukoll tal-objettivi tal-Unjoni biex 

jindirizzaw kwalunkwe punt ta' azzjoni li 

12. Jenfasizza li huwa importanti li 

jintemm l-iżolament ta' Stati Membri u 

reġjuni mis-suq intern tal-enerġija, kif muri 

mit-testijiet tal-istress għall-gass imwettqa 

mill-Kummissjoni; jistieden lill-Istati 

Membri u lill-Kummissjoni, f'dan ir-

rigward, biex jimplimentaw mingħajr 

dewmien ir-rakkomandazzjonijiet tat-

testijiet tal-istress tas-sistema tal-gass; 

jirrakkomanda li l-Kummissjoni 

tikkunsidra t-twettiq ta’ "testijiet tal-istress 

għall-elettriku" sabiex tibni ħarsa ġenerali 

lejn ir-reżiljenza tas-sitwazzjoni sħiħa tas-

suq tal-enerġija; jenfasizza li dawn it-

testijiet tal-istress għandhom jidentifikaw, 

b'mod partikolari, l-istatus, il-kapaċità u d-

durabbiltà tan-netwerk tat-trażmissjoni 

nazzjonali kollha, kif ukoll il-livell ta' 

interkonnessjoni u l-kapaċità transfruntiera, 

u li rakkomandazzjonijiet sussegwenti, 

ibbażati fuq dawn it-testijiet tal-istress, 

għandhom jinkludu valutazzjonijiet sħaħ 

tal-impatt tal-pjanijiet nazzjonali 

jindirizzaw kwalunkwe punt ta' azzjoni li 

jirriżulta minnhom; 
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jirriżulta minnhom; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  12a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni toqgħod 

lura milli taqsam iż-żoni tal-offerti 

eżistenti li jiffunzjonaw tajjeb u li huma 

likwidi, li ġabu benefiċċji għall-produtturi 

kif ukoll għall-konsumaturi; huwa tal-

fehma li ż-żona tal-prezzijiet Awstrijaka-

Ġermaniża hija eżempju tal-aħjar prattika 

li m'għandux jiġi separat, iżda mrawwem; 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex, meta 

tkun qed tiddeċiedi, tqis mhux biss l-

opinjoni u l-mandat tal-ACER iżda wkoll 

ir-ramifikazzjonijiet u l-benefiċċji usa' li 

żona tal-offerti kbira ġġib għas-sigurtà 

tal-enerġija, għall-konsumaturi u l-

produtturi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

13. Jinnota li, fil-kuntest tal-Unjoni tal-

Enerġija futura, is-sigurtà kwantitattiva u 

kwalitattiva tal-provvista tal-enerġija u l-

kompetittività huma fost l-iktar 

kwistjonijiet urġenti li jeħtieġu li l-Istati 

Membri jtejbu l-koordinazzjoni u l-

kooperazzjoni tagħhom fil-livell tal-UE 

mal-ġirien tagħhom meta jiżviluppaw il-

politiki tagħhom dwar l-enerġija; jistieden 

lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, 

teżamina kif l-arkitettura attwali ta' miżuri 

nazzjonali ta' prevenzjoni u ta' rispons 

għall-emerġenzi tista' tiġi mtejba kemm fil-

livell reġjonali kif ukoll f'dak tal-UE; 

13. Jinnota li, fil-kuntest tal-Unjoni tal-

Enerġija futura, is-sigurtà kwantitattiva u 

kwalitattiva tal-provvista tal-enerġija u l-

kompetittività huma fost l-iktar 

kwistjonijiet urġenti li jeħtieġu li l-Istati 

Membri jtejbu l-kooperazzjoni tagħhom 

mal-ġirien tagħhom meta jiżviluppaw il-

politiki tagħhom dwar l-enerġija; jistieden 

lill-Istati Membri, f'dan ir-rigward, 

jeżaminaw kif l-arkitettura attwali ta' 

miżuri nazzjonali ta' prevenzjoni u ta' 

rispons għall-emerġenzi tista' tiġi mtejba 

fil-livell reġjonali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

14. Jemmen li mekkaniżmi ta’ kapaċità 

nazzjonali għandhom jintużaw biss bħala 

l-aħħar rimedju, ladarba l-għażliet l-oħra 

kollha jkunu ġew ikkunsidrati, inkluża 

interkonnettività akbar ma’ pajjiżi ġirien, 

miżuri ta’ reazzjoni min-naħa tad-domanda 

u forom oħra ta’ integrazzjoni tas-suq 

reġjonali; 

14. Jemmen li mekkaniżmi ta’ kapaċità 

nazzjonali m'għandhom jintużaw sakemm 

ikun hemm disponibbli għażliet oħra, 

inkluża interkonnettività akbar ma’ pajjiżi 

ġirien, miżuri ta’ reazzjoni min-naħa tad-

domanda u forom oħra ta’ integrazzjoni 

tas-suq reġjonali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

15. Iqis li l-Unjoni tal-Enerġija timplika 

negozjar b'leħen wieħed mal-pajjiżi terzi; 

jistieden lill-Kummissjoni tanalizza l-

adegwatezza u l-istruttura potenzjali ta' 

mekkaniżmu ta' xiri kollettiv volontarju u 

l-impatt tiegħu fuq il-funzjonament tas-

suq intern tal-gass, l-impriżi affettwati u l-

kontribut tiegħu biex tiġi żgurata s-sigurtà 

tal-provvista tal-gass; jinnota li billi hemm 

diversi mudelli ta' mekkaniżmi ta' xiri 

kollettiv, jeħtieġ li jsir iżjed xogħol biex 

jiġi ddeterminat l-aħjar mudell ibbażat 

fuq is-suq applikabbli għar-reġjuni u l-

fornituri kkonċernati tal-UE u għall-

kundizzjonijiet li taħthom jista' jitnieda l-

mekkaniżmu ta' xiri kollettiv volontarju; 
iqis li l-koordinazzjoni tal-pożizzjonijiet u 

x-xiri kollettiv tal-gass għandhom jibdew 

fil-livell reġjonali; jirrakkomanda, 

sadanittant, li l-Kummissjoni u s-

Segretarjat tal-Komunità tal-Enerġija 

jappoġġaw lil dawk l-Istati Membri u l-

Partijiet Kontraenti tal-Komunità tal-

Enerġija rispettivament, li jixtiequ 

jinnegozjaw kuntratti tal-enerġija fuq bażi 

volontarja, f'konformità mal-acquis tas-

suq intern tal-UE u mar-regoli tal-UE 

dwar il-kompetizzjoni u r-regoli tal-

Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, u 

jipprovdu għall-protezzjoni ta' 

informazzjoni kummerċjalment sensittiva; 

jissottolinja li l-kuntratti tal-enerġija 

15. Itenni li kwalunkwe forma vinkolanti 

ta' mekkaniżmu għall-akkwist kollettiv fil-

livell tal-UE, kif ukoll kull rwol tal-

Kummissjoni fin-negozjati jew fil-

ftehimiet intergovernattivi, huma ksur tal-

Artikolu 194 tat-TFUE; iqis li l-

koordinazzjoni tal-pożizzjonijiet u x-xiri 

kollettiv tal-gass għandhom jibdew fil-

livell reġjonali; jirrakkomanda, sadanittant, 

li l-Kummissjoni u s-Segretarjat tal-

Komunità tal-Enerġija jappoġġaw lil dawk 

l-Istati Membri u l-Partijiet Kontraenti tal-

Komunità tal-Enerġija rispettivament, li 

jixtiequ jinnegozjaw kuntratti tal-enerġija 

fuq bażi volontarja; 
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għandhom ikunu bbażati fuq il-prezzijiet 

tas-suq u l-kompetizzjoni; 

Or. en 
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19. Jesprimi tħassib dwar l-irduppjar 

propost fil-kapaċità tal-pipeline Nord 

Stream u l-effetti li dan jista' jkollu fuq is-

sigurtà tal-enerġija u d-diversifikazzjoni 

tal-provvista u l-prinċipju ta' solidarjetà 

bejn l-Istati Membri; jenfasizza, fil-kuntest 

tat-taħditiet trilaterali li għaddejjin bħalissa 

bejn l-UE, l-Ukraina u r-Russja, il-ħtieġa li 

jiġu żgurati l-provvisti tal-enerġija fit-tul 

lejn u minn ġo l-Ukraina; 

19. Japprova l-irduppjar propost fil-

kapaċità tal-pipeline Nord Stream u l-

effetti li dan jista' jkollu fuq is-sigurtà tal-

enerġija u d-diversifikazzjoni tal-provvista 

u l-prinċipju ta' solidarjetà bejn l-Istati 

Membri; jenfasizza, fil-kuntest tat-taħditiet 

trilaterali li għaddejjin bħalissa bejn l-UE, 

l-Ukraina u r-Russja, il-ħtieġa li jiġu 

diversifikati r-rotot għall-provvisti tal-

enerġija fit-tul lejn u minn ġo l-Ukraina, il-

Belarussja, il-Baħar Baltiku u l-Baħar l-

Iswed; 

Or. en 

 

 


