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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

71. Jilqa’ l-importanza li l-Kummissjoni 

tagħti lil kooperazzjoni reġjonali msaħħa; 

jistieden lill-Kummissjoni sabiex teżamina 

u tistabbilixxi x’inhi l-iskala ottimali ta’ 

koperazzjoni ta’ netwerk (jew suq) tal-

elettriku u tal-gass fl-UE;  jirrimarka li, f’xi 

każijiet, l-Istati Membri stess huma fl-aħjar 

pożizzjoni sabiex jiddeterminaw x’inhu 

meħtieġ fit-territorji tagħhom, filwaqt li 

f’oħrajn hemm valur miżjud ċar fil-

kooperazzjoni diretta mal-UE; jirrimarka 

li f’ċerti każijiet, madankollu, instab li, 

permezz ta’ kooperazzjoni estensiva fil-

livell reġjonali rigward sfidi konġunti, 

gruppi ta’ Stati Membri kisbu riżultati 

aktar malajr, bħal fil-Forum tal-Enerġija 

Pentalaterali; jaqbel mal-Kummissjoni li 

ftehimiet reġjonali eżistenti jistgħu jkunu 

mudell għall-UE kollha; 

71. Jilqa' l-kooperazzjoni reġjonali 

msaħħa; jistieden lill-Kummissjoni sabiex 

teżamina u tistabbilixxi x’inhi l-iskala 

ottimali ta’ kooperazzjoni ta’ netwerk (jew 

suq) tal-elettriku u tal-gass fl-UE;  

jirrimarka li l-Istati Membri stess huma fl-

aħjar pożizzjoni sabiex jiddeterminaw 

x'inhu meħtieġ fit-territorji tagħhom; 

jirrimarka li f’ċerti każijiet instab li, 

permezz ta’ kooperazzjoni estensiva fil-

livell reġjonali rigward sfidi kondiviżi, 

gruppi ta’ Stati Membri kisbu riżultati 

aktar malajr, bħal fil-Forum tal-Enerġija 

Pentalaterali; jaqbel mal-Kummissjoni li 

ftehimiet reġjonali eżistenti jistgħu jkunu 

mudell għall-Istati Membri l-oħra; 

jitħasseb meta dawn il-kisbiet jiġu 

annullati b'deċiżjonijiet arbitarji mill-

Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-

Regolaturi tal-Enerġija (ACER) 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

76. Jitlob l-iżvilupp ta’ swieq tal-elettriku u 

l-gass reġjonali integrati tajjeb u 

kompetittivi li jiżguraw l-adegwatezza u l-

flessibbiltà tas-sistema tal-enerġija li tkopri 

l-partijiet kollha tal-Unjoni; jitlob li l-

Kummissjoni taġixxi b’mod deċiż u 

trasparenti kontra l-każijiet kollha ta’ 

protezzjoniżmu, imġiba antikompetittiva u 

ostakli għad-dħul fis-suq u l-ħruġ mis-suq; 

jenfasizza l-importanza li jkunu żgurati 

oqfsa regolatorji nazzjonali stabbli, jiġu 

indirizzati ostakli amministrattivi u jiġu 

ssimplifikati proċeduri amministrattivi 

nazzjonali, anke biex jiġu ggarantiti 

kundizzjonijiet ekwi għal proġetti bbażati 

fuq iċ-ċittadini; 

76. Jitlob l-iżvilupp ta’ swieq tal-elettriku u 

l-gass reġjonali integrati tajjeb u 

kompetittivi li jiżguraw l-adegwatezza u l-

flessibbiltà tas-sistema tal-enerġija li tkopri 

l-partijiet kollha tal-Unjoni; jitlob li l-

Kummissjoni taġixxi b’mod deċiżiv u 

trasparenti kontra imġiba antikompetittiva 

u ostakli għad-dħul u l-ħruġ mis-suq; 

jenfasizza l-importanza li jkunu żgurati 

oqfsa regolatorji nazzjonali stabbli, jiġu 

indirizzati ostakli amministrattivi u jiġu 

ssimplifikati proċeduri amministrattivi 

nazzjonali, anke biex jiġu ggarantiti 

kundizzjonijiet ekwi għal proġetti bbażati 

fuq iċ-ċittadini; itenni li ż-żona tal-offerti 

Awstrijaka-Ġermaniża hija l-aħjar 

eżempju prattiku għal tali suq reġjonali 

tal-elettriku; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

77. Jirrimarka li sabiex is-suq intern jiġi 

bbilanċjat b'suċċess, jinħtieġ investiment 

mhux biss f'interkonnetturi iżda anke, inter 

alia, fi grids nazzjonali, impjanti tal-

enerġija bi fjuwils fossili mgħammra 

b'teknoloġija għall-qbid ta' karbonju u 
impjanti nukleari ġodda (f'dawk l-Istati 

Membri li jixtiequ jagħmlu dan) bħala sors 

kritiku ta' enerġija b'karga bażika 

b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju, fil-

kapaċità tal-ħżin (bħal terminali tal-LNG) 

u grids intelliġenti u ġenerazzjoni 

flessibbli, sabiex inlaħħqu ma' ġenerazzjoni 

rinnovabbli u distribwita mtejba;  

77. Jirrimarka li sabiex is-suq intern jiġi 

bbilanċjat b'suċċess, jinħtieġ investiment 

mhux biss f'interkonnetturi iżda anke, inter 

alia, fi grids nazzjonali, impjanti tal-

enerġija bi fjuwils fossili mgħammra bl-

aħjar teknoloġiji disponibbli kontra t-

tniġġis, impjanti nukleari ġodda (f'dawk l-

Istati Membri li jixtiequ jagħmlu dan) 

bħala sors kritiku ta' enerġija b'karga 

bażika b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju, 

fil-kapaċità tal-ħżin (bħal terminali tal-

LNG) u grids intelliġenti u ġenerazzjoni 

flessibbli, sabiex inlaħħqu ma' ġenerazzjoni 

rinnovabbli u distribwita mtejba; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

87. Jistieden lill-Kummissjoni, meta 

tistabbilixxi l-pjan direzzjonali tagħha 

għat-tneħħija gradwali tal-prezzijiet 

regolati, sabiex iżżomm miftuħa l-

possibbiltà ta' regolamentazzjoni tal-prezz 

u l-istandardizzazzjoni ta’ strutturi tat-

tariffi jekk dawn ikunu maħsuba biex 

jillimitaw il-kirjiet minn monopolju jew 

minn profitti mhux mistennija li jfixklu s-

suq, bl-għan li jiġu protetti l-konsumaturi 

vulnerabbli jew jiġi ffaċilitat it-tqabbil ta’ 

tariffi ta’ fornituri li qed jikkompetu; 

87. Jistieden lill-Istati Membri jżommu r-

regolamentazzjoni tal-prezz u l-

istandardizzazzjoni ta’ strutturi tat-tariffi 

jekk dawn ikunu maħsuba biex jillimitaw 

il-kirjiet minn monopolju jew minn profitti 

mhux mistennija li jfixklu s-suq, bl-għan li 

jiġu protetti l-konsumaturi vulnerabbli jew 

jiġi ffaċilitat it-tqabbil ta’ tariffi ta’ 

fornituri li qed jikkompetu; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  90a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinvestiga 

l-oqsma possibbli fejn jistgħu 

jimmanifestaw effetti li b'mod reċiproku 

jimminaw l-isforzi għall-effiċjenza fl-

enerġija u l-iskema għall-iskambju ta' 

kwoti tal-emissjonijiet (ETS); 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

91. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri japplikaw il-prinċipju "l-

effiċjenza fl-enerġija l-ewwel''; jinnota li, 

skont l-Aġenzija Internazzjonali tal-

Enerġija, l-effiċjenza fl-enerġija hija "l-

ewwel fjuwil" u tirrappreżenta l-aħjar 

redditu fuq l-investiment ta' kwalunkwe 

riżorsa tal-enerġija; jenfasizza li l-

gwadanji fl-effiċjenza fl-enerġija, b'mod 

partikolari t-tnaqqis fit-telf tal-enerġija fil-

bini, għandhom l-effett kruċjali li jnaqqsu 

l-importazzjonijiet tal-enerġija tal-UE minn 

pajjiżi terzi, meta jitqies li 61 % tal-gass 

importat fl-Unjoni Ewropea jintuża fil-bini, 

primarjament għall-finijiet tat-tisħin; jitlob, 

f'dan ir-rigward, biex l-effiċjenza fl-

enerġija u l-proġetti tal-infrastruttura jiġu 

ttrattati bħala investimenti ewlenin li huma 

ta' importanza simili bħal investimenti 

f'kapaċità ta' ġenerazzjoni ġdida; 

91. Jenfasizza li l-gwadanji fl-effiċjenza fl-

enerġija, b'mod partikolari t-tnaqqis fit-telf 

tal-enerġija fil-bini, għandhom l-effett 

kruċjali li jnaqqsu l-importazzjonijiet tal-

enerġija tal-UE minn pajjiżi terzi, meta 

jitqies li 61 % tal-gass importat fl-Unjoni 

Ewropea jintuża fil-bini, primarjament 

għall-finijiet tat-tisħin; jitlob, f'dan ir-

rigward, biex l-effiċjenza fl-enerġija u l-

proġetti tal-infrastruttura jiġu ttrattati bħala 

investimenti ewlenin li huma ta' 

importanza simili bħal investimenti 

f'kapaċità ta' ġenerazzjoni ġdida; jemmen li 

l-prinċipju "l-effiċjenza fl-enerġija l-

ewwel" jikkontradixxi direttament miżuri 

previsti fl-ETS; iħeġġeġ, għalhekk, li 

jitwettqu eżerċizzju ta' rendikont u 

valutazzjoni tal-impatt fuq kif dawn iż-

żewġ prinċipji jinfluwenzaw lil xulxin; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Lejn ekonomija sostenibbli Tiġdid ta' ekonomija espansiva 

 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

111. Jenfasizza l-bżonn li jintemmu s-

sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent li 

għandhom jiġu identifikati u eliminati 

b'mod urġenti, peress li dawn is-sussidji 

jaħlu l-ammont skars ta' fondi pubbliċi li 

jintużaw l-ewwel sabiex jappoġġaw 

prattiki li jniġġsu u wara biex isir it-tindif; 

111. Jenfasizza l-bżonn li jintemmu s-

sussidji kollha, li għandhom jiġu 

identifikati u eliminati b'mod urġenti, 

peress li dawn is-sussidji jaħlu l-ammont 

skars ta' fondi pubbliċi, jwasslu għal 

prezzijiet ogħla għall-konsumaturi – l-

unitajiet domestiċi u l-industriji – u 

jnaqqsu s-sigurtà tal-enerġija; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

112. Jenfasizza li t-tranżizzjoni lejn 

ekonomija kompetittiva u sostenibbli 

b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju toffri 

opportunitajiet sinifikanti f'termini ta' 

impjiegi ġodda, innovazzjoni, tkabbir, u 

kontijiet tal-enerġija kummerċjali u 

domestiċi iżjed baxxi; jirrikonoxxi, 

madankollu, li dawn l-opportunitajiet 

jistgħu jitwettqu biss permezz ta' 

kooperazzjoni b'saħħitha bejn il-

Kummissjoni, l-Istati Membri, l-

awtoritajiet lokali u reġjonali, iċ-ċittadini 

u l-industrija, u dan iwassal għall-iżjed 

inċentivi u oqfsa regolatorji effikaċi; 
jinnota li d-dekarbonizzazzjoni mħaddma 

tajjeb m'għandhiex tirriżulta f'żieda fl-

ispejjeż tal-enerġija, faqar enerġetiku, 

deindustrijalizzazzjoni tal-ekonomija 

Ewropea jew żidiet fil-qgħad; jinsisti, 

għalhekk, dwar l-involviment attiv tas-

sħab soċjali fl-indirizzar tal-impatt soċjali 

tat-tranżizzjoni lejn Unjoni tal-Enerġija 

sostenibbli; jenfasizza li l-UE teħtieġ 

politiki għall-UE kollha u fl-istess ħin 
politiki bbażati fuq is-suq u politiki 

teknoloġikament newtrali, li jqisu l-

leġiżlazzjoni rilevanti kollha u l-miri 

rilevanti tal-UE u jwettquhom bl-inqas 

spejjeż għas-soċjetà; 

112. Jinnota li d-dekarbonizzazzjoni 

wasslet għal żieda fl-ispejjeż tal-enerġija, 

faqar enerġetiku, deindustrijalizzazzjoni 

tal-ekonomija tal-UE u żieda fil-qgħad, 

mingħajr ma kellha ebda benefiċċju 

ambjentali tanġibbli; jenfasizza li għat-

tiġdid ta' ekonomija espansiva, l-UE 

teħtieġ, fost oħrajn, politiki bbażati fuq is-

suq u politiki teknoloġikament newtrali, bl-

inqas spejjeż għas-soċjetà; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

115. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-

Istati Membri jitolbu livelli minimi ta' 

produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli fuq 

bini ġdid u rinnovat u li l-proġetti tal-

enerġija rinnovabbli jibbenefikaw minn 

proċeduri amministrattivi u ta' konnessjoni 

tal-grid rapidi, partikolarment billi jiġu 

infurzati l-Artikoli 13.4 u 13.1.f; tad-

Direttiva 2009/28/KE u l-Artikolu 7.3 tad-

Direttiva 2009/72/KE; jistieden lill-

Kummissjon , meta tirrevedi leġiżlazzjoni 

eżistenti rilevanti, iżżid in-numru ta' bini 

mgħammar b'sistemi ta' enerġija 

rinnovabbli, biex titlob proċeduri 

amministrattivi b'punt uniku ta' kuntatt 

għal proġetti tal-enerġija rinnovabbli fuq 

skala żgħira u proċeduri sempliċi ta' 

notifika għall-installazzjonijiet tal-enerġija 

rinnovabbli li l-produzzjoni tagħha tkun 

totalment ibbażata fuq l-awtokonsum, u 

biex toħloq qafas għal arranġamenti ta' 

konnessjoni tal-grid innovattivi u għall-

kummerċ tas-servizzi tal-grid fil-livell tan-

netwerk ta' distribuzzjoni; 

115. Jistieden lill-Istati Membri jesiġu 

livelli minimi ta' produzzjoni tal-enerġija 

rinnovabbli fuq bini ġdid u rinnovat u li l-

proġetti tal-enerġija rinnovabbli 

jibbenefikaw minn proċeduri 

amministrattivi u ta' konnessjoni tal-grids 

rapidi, partikolarment billi jiġu infurzati l-

Artikoli 13(4) u 13(1)(f) tad-

Direttiva 2009/28/KE u l-Artikolu 7(3) tad-

Direttiva 2009/72/KE; jistieden lill-

Kummissjon , meta tirrevedi leġiżlazzjoni 

eżistenti rilevanti, iżżid in-numru ta' bini 

mgħammar b'sistemi ta' enerġija 

rinnovabbli, biex titlob proċeduri 

amministrattivi b'punt uniku ta' kuntatt 

għal proġetti tal-enerġija rinnovabbli fuq 

skala żgħira u proċeduri sempliċi ta' 

notifika għall-installazzjonijiet tal-enerġija 

rinnovabbli li l-produzzjoni tagħha tkun 

totalment ibbażata fuq l-awtokonsum, u 

biex toħloq qafas għal arranġamenti ta' 

konnessjoni tal-grid innovattivi u għall-

kummerċ tas-servizzi tal-grid fil-livell tan-

netwerk ta' distribuzzjoni; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

127. Jinnota li l-mezz li bih jinkisbu l-miri 

dwar il-klima u l-enerġija għall-2030 

għandu jiġi integrat fil-politika industrijali 

tal-Istati Membri billi titqies il-ħtieġa għar-

riindustrijalizzazzjoni; huwa tal-fehma li l-

qafas regolatorju tal-UE u l-objettivi tal-

politiki tal-UE dwar il-klima u l-enerġija 

għandhom ikunu konsistenti u jwasslu 

għal approċċ iżjed flessibbli u orjentat lejn 

is-suq fid-dawl tal-fatt li tiġi żgurata 

Unjoni tal-Enerġija reżiljenti, li jiġu 

inkorporati l-miri politiċi dwar il-klima 

għall-2030 u l-objettivi tar-

riindustrijalizzazzjoni sabiex 

jikkomplementaw il-politika industrijali 

tal-Istati Membri; 

127. Jinnota li l-mezz li bih jinkisbu l-miri 

dwar il-klima u l-enerġija għall-2030 

mhuwiex kompatibbli mal-politika 
industrijali tal-Istati Membri billi titqies il-

ħtieġa għar-riindustrijalizzazzjoni; huwa 

tal-fehma li l-qafas regolatorju tal-UE 

għandu jkun konsistenti u jwassal għal 

approċċ iżjed flessibbli fid-dawl tal-fatt li 

jiġu żgurati l-objettivi tar-

riindustrijalizzazzjoni sabiex 

jikkomplementaw il-politika industrijali 

tal-Istati Membri; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

130. Jenfasizza r-rwol ewlieni tas-Sistema 

għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet 

(ETS) bħala għodda kosteffettiva u 

bbażata fuq is-suq biex is-sistema tal-

enerġija tal-Ewropa tiġi dekarbonizzata u 

biex jinkiseb l-objettiv tat-tnaqqis tal-

emissjonijiet tal-UE għall-2030 u lil hinn; 

jenfasizza li minbarra li r-Riżerva ta' 

Stabbiltà tas-Suq (MSR), għandha tiġi 

implimentata riforma strutturali tal-ETS 

wara l-2020, sabiex jittieħed kont tal-mira 

ta' tnaqqis ta' CO2 għall-2030 kif ukoll, 

sakemm ma jsirux sforzi komparabbli 

f'ekonomiji kbar oħra, għandhom inkunu 

inklużi miżuri tanġibbli u aktar 

armonizzati fil-livell tal-UE dwar ir-

rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju; 

130. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina 

l-ispejjeż ta' riżerva tal-impjanti tal-

elettriku supplimentari li huma meħtieġa 
biex tiġi żgurata produzzjoni tal-enerġija 

affidabbli meta jintużaw fornituri tal-

enerġija rinnovabbli li huma dipendenti 

fuq it-temp, b'mod partikolari teżamina 

x'inhuma l-ispejjeż ta' riżerva tal-

imtieħen tar-riħ u tal-kollettur solari meta 

jkun hemm ħafna riħ jew ftit li xejn, 

f'temp imsaħħeb jew bil-lejl; 
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134. Filwaqt li jirrikonoxxi li t-taħlita tal-

enerġija hija primarjament il-kompetenza 

ta' Stat Membru, jirrikonoxxi t-tħassib 

pubbliku dwar il-fratturazzjoni idrawlika u 

l-konsegwenzi li din it-teknoloġija tista' 

tħalli fuq il-klima, l-ambjent u s-saħħa 

pubblika u l-kisba tal-għan fit-tul tal-UE 

għad-dekarbonizzazzjoni; barra minn 

hekk, jirrikonoxxi li l-potenzjal limitat tal-

fjuwils mhux konvenzjonali li jgħinu 

sabiex tiġi ssodisfata d-domanda futura 

għall-enerġija tal-UE, flimkien ma' spejjeż 

għolja tal-investiment u l-isfruttament u l-

prezzijiet globali taż-żejt attwalment baxxi, 

ifisser li hemm dubju jekk il-fratturazzjoni 

idrawlika tistax tkun teknoloġija vijabbli fl-

Unjoni Ewropea; jemmen li t-tħassib 

pubbliku għandu jiġi indirizzat kif xieraq u 

kwalunkwe attività tal-fratturazzjoni 

idrawlika għandha tikkonforma mal-ogħla 

standards tal-klima, l-ambjent u s-saħħa 

pubblika; jitlob lil dawk l-Istati Membri li 

għandhom il-ħsieb li jwettqu l-

fratturazzjoni idrawlika biex jirrispettaw ir-

rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-

2014 dwar il-prinċipji minimi għall-

esplorazzjoni u l-produzzjoni ta' 

idrokarburi (bħall-gass tax-shale) bl-użu ta' 

fratturazzjoni idrawlika b'volum għoli;  

134. Filwaqt li jirrikonoxxi li t-taħlita tal-

enerġija hija il-kompetenza tal-Istat 

Membri biss, jirrikonoxxi t-tħassib 

pubbliku dwar il-fratturazzjoni idrawlika u 

l-konsegwenzi li din it-teknoloġija tista' 

tħalli fuq l-ambjent u s-saħħa pubblika; 

barra minn hekk, jirrikonoxxi li l-potenzjal 

limitat tal-fjuwils mhux konvenzjonali li 

jgħinu sabiex tiġi ssodisfata d-domanda 

futura għall-enerġija tal-UE, flimkien ma' 

spejjeż għolja tal-investiment u l-

isfruttament u l-prezzijiet globali taż-żejt 

attwalment baxxi, ifisser li hemm dubju 

jekk il-fratturazzjoni idrawlika tistax tkun 

teknoloġija vijabbli fl-Unjoni Ewropea fuq 

perjodu twil; jemmen li t-tħassib pubbliku 

għandu jiġi indirizzat kif xieraq u 

kwalunkwe attività tal-fratturazzjoni 

idrawlika għandha tikkonforma mal-

istandards tal-ambjent u s-saħħa pubblika; 

jitlob lil dawk l-Istati Membri li għandhom 

il-ħsieb li jwettqu l-fratturazzjoni idrawlika 

biex jirrispettaw ir-rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni tal-2014 dwar il-prinċipji 

minimi għall-esplorazzjoni u l-produzzjoni 

ta' idrokarburi (bħall-gass tax-shale) bl-użu 

ta' fratturazzjoni idrawlika b'volum għoli; 
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143. Jemmen li filwaqt li huwa f'idejn l-

Istati Membri li jiddeterminaw it-taħlita 

tal-enerġija tagħhom u filwaqt li hija 

deċiżjoni sovrana ta' kull Stat Membru 

dwar kif jiddekarbonizza l-ekonomija 

tiegħu, il-koordinazzjoni fil-livell tal-UE 

ta' politiki u żvilupp teknoloġiku hija 

meħtieġa sabiex jintlaħqu l-miri tal-

Ewropa u tal-Istati Membri dwar il-klima 

u l-enerġija; jirrikonoxxi li, f'xi oqsma, il-

politiki fil-livell tal-UE huma l-aktar 

effikaċi, u li f'oqsma oħrajn il-

kooperazzjoni u l-koordinazzjoni mill-qrib 

bejn l-Istati Membri huma kruċjali; 

jirrikonoxxi li huwa meħtieġ proċess ta' 

governanza b'saħħtu u affidabbli biex 

jiggarantixxi din il-koordinazzjoni; 

143. Itenni li filwaqt li l-Istati Membri 

jiddeterminaw it-taħlita tal-enerġija 

tagħhom, u li hija deċiżjoni sovrana ta' kull 

Stat Membru dwar kif jiddekarbonizza l-

ekonomija tiegħu, u li għaldaqstant 

kwalunkwe mekkaniżmu ta' governanza 

tal-UE dwar din il-kwistjoni huwa fi ksur 

tal-Artikolu 194 tat-TFUE; jirrikonoxxi li 

kooperazzjoni u koordinazzjoni mill-qrib 

bejn l-Istati Membri, possibbilment 

iffaċilitata mill-Kummissjoni, hija 

mixtieqa; 
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