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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

3. Jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw 

strateġiji għall-enerġija fit-tul fid-dawl tal-

mira fit-tul li sal-2050 jinkiseb tnaqqis ta’ 

80-95 % tal-gassijiet b’effett ta’ serra; 

3. Jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw 

strateġiji għall-enerġija fit-tul fid-dawl tal-

mira fit-tul li sal-2050 jinkiseb tnaqqis ta’ 

80-95 % tal-gassijiet b’effett ta’ serra, li 

għandhom ikunu fuq l-istess linja ta' 

sforzi simili meħuda mill-pajjiżi li l-aktar 

iniġġsu fid-dinja;  

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. Iqis li l-Unjoni tal-Enerġija timplika 

approċċ aktar ikkoordinat vis-à-vis 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 
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għandhom ikunu bbażati fuq il-prezzijiet 

tas-suq u l-kompetizzjoni; 

għandhom ikunu bbażati fuq il-prezzijiet 

tas-suq u l-kompetizzjoni;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

174. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi 

mmappjar espliċitu tal-istrumenti differenti 

ta' finanzjament, bħall-programm 

InvestEU, Nikkollegaw l-Ewropa, (PCIs), 

fondi ta' R&Ż, fondi strutturali u ta' 

investiment, strumenti ta' finanzjament ta' 

grids intelliġenti (ERA-Net Plus), il-

programm Orizzont 2020 (H2020), il-BEI, 

il-Programm Ewropew tal-Enerġija għall-

Irkupru (EEPR), il-Faċilità Nikkollegaw l-

Ewropa – Enerġija (CEF-E), NER 300, il-

Fond għar-Riċerka dwar il-Faħam u l-

Azzar (RFCS) u Eurogia+, u tiċċara r-

regoli ta' eliġibbiltà għal kull wieħed minn 

dawn il-programmi;  

174. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi 

mmappjar espliċitu tal-istrumenti differenti 

ta' finanzjament, bħall-programm 

InvestEU, Nikkollegaw l-Ewropa, (PCIs), 

fondi ta' R&Ż, fondi strutturali u ta' 

investiment, strumenti ta' finanzjament ta' 

grids intelliġenti (ERA-Net Plus), il-

programm Orizzont 2020 (H2020), il-BEI, 

il-Programm Ewropew tal-Enerġija għall-

Irkupru (EEPR), il-Faċilità Nikkollegaw l-

Ewropa – Enerġija (CEF-E), NER 300, il-

Fond għar-Riċerka dwar il-Faħam u l-

Azzar (RFCS) u Eurogia+, u tiċċara r-

regoli ta' eliġibbiltà għal kull wieħed minn 

dawn il-programmi, li ma għandhomx 

jiddiskriminaw kontra t-teknoloġiji li 

jikkontribbwixxu għall-kisba tal-miri tal-

UE għall-klima u l-enerġija għall-2030;  

Or. en 

 

 


