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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-

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-
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importazzjonijiet tal-enerġija, 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; 

importazzjonijiet tal-enerġija, 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; jieħu nota tal-

konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Enerġija 

tas-26 ta' Novembru 2015 dwar is-sistema 

ta' governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, u 

jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta 

mingħajr dewmien lill-Parlament u lill-

Kunsill proposta leġiżlattiva li tqis il-

konklużjonijiet tal-Kunsill u l-fehmiet tal-

Parlament kif espressi f'dan ir-rapport; 

jaqbel mal-konklużjonijiet tal-Kunsill li 

Pjanijiet Nazzjonali dwar l-Enerġija u l-

Klima li jkopru l-perjodu mill-2021 sal-

2030 m'għandhomx ikollhom biss l-għan 

li jilħqu l-miri għall-2030, iżda għandhom 

jirriflettu wkoll perspettiva fuq terminu 

itwal, b'mod speċjali l-objettivi maqbula 

tal-UE għat-tnaqqis tal-emissjonijiet bi 

80-95 % sal-2050 meta mqabbel mal-

livelli tal-1990; 

Or. en 
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5. Jenfasizza li l-Unjoni tal-Enerġija 

għandha tadotta approċċ komprensiv li 

jiffoka fuq dimensjonijiet bħall-kisba ta' 

suq intern tal-enerġija integrat 

kompletament, is-sigurtà tal-provvista, l-

aħjar użu tar-riżorsi tal-enerġija tal-UE, il-

moderazzjoni tad-domanda għall-enerġija, 

it-tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra 
essenzjalment ibbażat fuq sorsi ta' enerġija 

rinnovabbli u suq tal-karbonju għall-UE 

kollha kif ukoll ir-riċerka u l-iżvilupp li 

jimmiraw għat-tmexxija fit-teknoloġija tal-

enerġija; jenfasizza li ċ-ċittadini għandhom 

ikunu fil-qalba tal-Unjoni tal-Enerġija u 

jiġu pprovduti b'enerġija sigura, sostenibbli 

u għall-but ta' kulħadd; 

5. Jenfasizza li l-Unjoni tal-Enerġija 

għandha tadotta approċċ komprensiv li 

jiffoka fuq dimensjonijiet bħall-kisba ta' 

suq intern tal-enerġija integrat 

kompletament, is-sigurtà tal-provvista, l-

aħjar użu tar-riżorsi tal-enerġija tal-UE, il-

moderazzjoni tad-domanda għall-enerġija, 

id-dekarbonizzazzjoni essenzjalment 

ibbażata fuq sorsi ta' enerġija rinnovabbli u 

suq tal-karbonju għall-UE kollha kif ukoll 

ir-riċerka u l-iżvilupp li jimmiraw għat-

tmexxija fit-teknoloġija tal-enerġija; 

jenfasizza li ċ-ċittadini għandhom ikunu 

fil-qalba tal-Unjoni tal-Enerġija u jiġu 

pprovduti b'enerġija sigura, sostenibbli u 

għall-but ta' kulħadd; 

Or. en 
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6. Itenni l-impenn tiegħu favur il-miri tal-

2030 għall-klima u l-enerġija, jiġifieri, li l-

emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 

jitnaqqsu b’40 %, li s-sehem ta’ sorsi 

rinnovabbli fit-taħlita tal-enerġija Ewropea 

jiżdied għal 27 % u li l-effiċjenza fl-

enerġija tiżdied bi 30 %; 

6. Jirrikonoxxi l-miri dgħajfa għall-2030 

għall-klima u l-enerġija proposti mill-

Kunsill Ewropew, jiġifieri, li l-

emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 

jitnaqqsu b’40 %, li s-sehem ta’ sorsi 

rinnovabbli fit-taħlita tal-enerġija Ewropea 

jiżdied għal 27 % u li l-effiċjenza fl-

enerġija tiżdied b'27 %; ifakkar li l-

Parlament talab ripetutament għal miri 

vinkolanti rigward il-klima u l-enerġija 

għall-2030 bi tnaqqis nazzjonali ta' mill-

anqas 40 % fl-emissjonijiet ta' gassijiet 

b'effett ta' serra, mill-anqas 30 % għas-

sorsi ta' enerġija rinnovabbli u 40 % 

għall-effiċjenza fl-enerġija, biex jiġu 

implimentati permezz ta' miri nazzjonali 

individwali; 

Or. en 
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25. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa 

azzjonijiet konkreti biex titnaqqas id-

dipendenza fuq l-importazzjoni ta' 

enerġija, tissorvelja l-livell ta' 

diversifikazzjoni fl-importazzjoni u 

tippubblika rapporti regolari dwar il-

progress f'dan ir-rigward; 

25. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu 

azzjoni biex tnaqqas l-importazzjoni tal-

enerġija u d-dipendenza fuq il-fjuwils 

fossili u biex tippubblika rapporti regolari 

dwar il-progress f'dan ir-rigward; 

jenfasizza r-rwol importanti tal-effiċjenza 

fl-enerġija u s-sorsi ta' enerġija 

rinnovabbli bħala l-mezzi primarji għat-

tnaqqis tad-dipendenza fuq l-

importazzjoni, u l-ħtieġa għal miri 

vinkolanti infurzati kif xieraq; 

Or. en 
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89. Jinnota li l-konklużjonijiet tal-Kunsill 

Ewropew tat-23 u l-24 ta' Ottubru 2014 

jiddikjaraw li ġiet stabbilita mira 

indikattiva fil-livell tal-UE ta' mill-inqas 

27 % biex ittejjeb l-effiċjenza fl-enerġija 

sal-2030 u li din għandha tiġi riveduta 

sal-2020, bil-ħsieb li jinżamm il-livell 

ambizzjuż tal-UE ta' 30 %; ifakkar fir-

riżoluzzjonijiet tal-Parlament f'dan ir-

rigward; jirrikonoxxi l-impenn tal-

Kummissjoni bil-kunsiderazzjoni tal-

objettiv tat-30 % meta tiġi riveduta d-

Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija; 

jenfasizza li l-Istati Membri għandhom 

bżonn il-flessibilità fir-rigward tal-miżuri 

u l-metodi biex jintlaħaq dan l-objettiv; 

jissottolinja li l-effiċjenza fl-enerġija u l-

enerġija rinnovabbli se jkollhom rwol 

ewlieni fit-twettiq tal-għan tal-UE fuq 

terminu twil biex jitnaqqsu l-emissjonijiet 

ta' gassijiet b'effett ta' serra bi 80-95 % 

sal-2050 b’mod kosteffettiv; itenni li l-UE 

għandha tibqa' impenjata lejn il-mira 

mhux kondizzjonata tagħha ta' mill-inqas 

40 % tnaqqis fl-emissjonijiet sal-2030; 

89. Ifakkar ir-riżoluzzjonijiet tal-

Parlament tal-5 ta' Frar 2014, tas-

26 ta' Novembru 2014 u tal-

15 ta' Ottubru 2015 li jsejħu għal tliet 

miri vinkolanti dwar l-enerġija u l-klima 

għall-2030, b'mod partikolari l-mira ta' 

40 % għall-effiċjenza fl-enerġija; 

jenfasizza li l-mira għall-effiċjenza fl-

enerġija tal-UE għal wara l-2020 

għandha tkun vinkolanti u implimentata 

permezz ta' miri nazzjonali individwali; 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżviluppa 

diversi xenarji għall-effiċjenza fl-enerġija 

għall-2030, inkluż il-livell stabbilit mill-

Parlament ta' 40 %; iħeġġeġ lill-Kunsill li 

talab għal mira fi ħdan l-UE ta' mill-

inqas 27 %, biex jirrevedi 'l fuq l-objettiv 

tiegħu f'konformità mal-mira adottata 

mill-Parlament; 
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150. Jinnota li standards imtejba tal-

prestazzjoni tal-vetturi u l-effiċjenza tal-

fjuwil huma kruċjali kemm għat-tnaqqis 

tad-dipendenza fuq iż-żejt tal-UE kif ukoll 

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet 

b'effett ta' serra, u għalhekk jistieden lill-

industrija, lill-Istati Membri u lill-

Kummissjoni jkomplu u jħaffu l-isforzi 

tagħhom f'dan il-qasam; jistieden lill-

Kummissjoni tirrevedi l-istandards ta' 

emissjonijiet tas-CO2 għall-karozzi u l-

vannijiet għall-perjodu wara l-2020; 

jinnota, madankollu, li s-soluzzjoni fit-tul 

biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trasport u 

jiġi żgurat it-tnaqqis fid-domanda għall-

enerġija u d-diversifikazzjoni tal-provvista 

tinsab fil-fjuwils alternattivi u fl-

elettrifikazzjoni permezz tal-elettriku 

rinnovabbli u fil-promozzjoni ta' modi ta' 

trasport aktar sostenibbli; 

150. Jinnota li standards imtejba tal-

prestazzjoni tal-vetturi u l-effiċjenza tal-

fjuwil huma kruċjali kemm għat-tnaqqis 

tad-dipendenza tal-UE fuq iż-żejt kif ukoll 

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet 

b'effett ta' serra, u għalhekk jistieden lill-

industrija, lill-Istati Membri u lill-

Kummissjoni jkomplu u jħaffu l-isforzi 

tagħhom f'dan il-qasam, billi jiżguraw li, 

fid-dawl tal-iskandli reċenti, l-ittestjar tal-

emissjonijiet mhux biss għandu jkun 

preċiż, iżda wkoll jirrifletti kundizzjonijiet 

reali tas-sewqan; jistieden lill-

Kummissjoni tirrevedi l-istandards ta' 

emissjonijiet tas-CO2 għall-karozzi u l-

vannijiet għall-perjodu wara l-2020; 

jinnota, madankollu, li s-soluzzjoni fit-tul 

biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trasport u 

jiġi żgurat it-tnaqqis fid-domanda għall-

enerġija u d-diversifikazzjoni tal-provvista 

tinsab fil-fjuwils alternattivi u fl-

elettrifikazzjoni permezz tal-elettriku 

rinnovabbli u fil-promozzjoni ta' modi ta' 

trasport aktar sostenibbli; 

Or. en 

 

 


