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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  – wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu 

tal-15 ta' Diċembru 2015 dwar il-ksib tal-

mira ta' 10 % għall-interkonnessjoni 

elettrika – Inlestu l-grilja elettrika tal-

Ewropa għall-2020
1
, 

 

__________________________________ 

1 Testi adottati, P8_TA(2015)XXXX. 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

58. Jenfasizza li huwa meħtieġ b'mod 

urġenti mudell futur tas-suq tal-elettriku fl-

UE mfassal sew li jrid ikollu l-għan li 

jippromwovi l-investiment neċessarju biex 

jiggarantixxi l-provvista fuq terminu twil u 

– mill-perspettiva tas-sigurtà tan-netwerk 

– jintegra s-sorsi rinnovabbli tal-enerġija 

b’mod aktar ibbażat fuq is-suq u 

ottimizzat filwaqt li jqis in-natura dejjem 

tinbidel tal-provvista u d-domanda tal-

enerġija, inklużi ż-żieda fl-użu tal-

mikroġenerazzjoni, it-teknoloġija tar-

rispons għad-domanda u s-sehem dejjem 

jikber tal-enerġija rinnovabbli; jinnota, 

f'dan ir-rigward, il-ħtieġa ta' standards 

komuni għall-grids intelliġenti bħala 

element ewlieni biex tiġi żgurata provvista 

stabbli u fluss liberu tal-enerġija bejn il-

fruntieri, biex b'hekk jingħata kontribut 

għas-sigurtà tal-enerġija; barra minn hekk 

jenfasizza r-rwol li l-iżvilupp ta' grids tal-

enerġija iżjed intelliġenti u faċilitajiet 

ġodda tal-ħżin tal-enerġija jista' jkollu biex 

il-livell tar-riżorsi rinnovvabbli tal-enerġija 

(RES) jiżdied fuq skala Ewropea u jiġi 

żgurat li tali infrastruttura tiġi żviluppata 

flimkien maċ-ċentri reġjonali tar-RES; 

58. Jenfasizza li huwa meħtieġ b'mod 

urġenti mudell futur tas-suq tal-elettriku fl-

UE mfassal sew u jrid ikollu l-għan li 

jippromwovi l-investiment neċessarju biex 

jiggarantixxi l-provvista fit-tul u bl-

integrazzjoni ottimali tas-sorsi ta' enerġija 

rinnovabbli mill-perspettiva tal-istabbiltà 

tan-netwerk, filwaqt li jqis in-natura dejjem 

tinbidel tal-provvista u d-domanda tal-

enerġija, inklużi ż-żieda fl-użu tal-

mikroġenerazzjoni, it-teknoloġija tar-

rispons għad-domanda u s-sehem dejjem 

jikber tal-enerġija rinnovabbli; jinnota, 

f'dan ir-rigward, il-ħtieġa ta' standards 

komuni għall-grids intelliġenti bħala 

element ewlieni biex tiġi żgurata provvista 

stabbli u fluss liberu tal-enerġija bejn il-

fruntieri, biex b'hekk jingħata kontribut 

għas-sigurtà tal-enerġija; barra minn hekk 

jenfasizza r-rwol li l-iżvilupp ta' grids tal-

enerġija iżjed intelliġenti u faċilitajiet 

ġodda tal-ħżin tal-enerġija jista' jkollu biex 

il-livell tar-riżorsi rinnovvabbli tal-enerġija 

(RES) jiżdied fuq skala Ewropea u jiġi 

żgurat li tali infrastruttura tiġi żviluppata 

flimkien maċ-ċentri reġjonali tar-RES; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  59a. Jilqa' r-riżoluzzjoni tiegħu tal-

15 ta' Diċembru 2015 dwar il-ksib tal-

mira ta' 10 % għall-interkonnessjoni 

elettrika – Inlestu l-grilja elettrika tal-

Ewropa għall-2020, 

Or. en 
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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 intelliġenti nazzjonali, 

reġjonali u lokali, f'ġestjoni tar-rispons 

tad-domanda, fil-kapaċità tal-ħżin tal-

enerġija u fil-ġenerazzjoni flessibbli tal-

elettriku / gass mill-elettriku / sħana mill-

elettriku, sabiex inlaħħqu ma' ġenerazzjoni 

rinnovabbli u distribwita mtejba; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  107a. Ifakkar li l-limitazzjoni taż-żieda 

tat-temperatura globali għal medja ta' 

2°C ma tiggarantixxix li jiġu evitati 

impatti klimatiċi negattivi sinifikanti; 

jenfasizza li l-eliminazzjoni gradwali, sal-

2050 jew sa ftit żmien wara, tal-

emissjonijiet globali tal-karbonju, hija 

meħtieġa sabiex id-dinja tinżamm fuq 

perkors kosteffettiv għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet kompatibbli mal-objettiv ta' 

"anqas minn 2°C"; 

Or. en 
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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. 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 ma tirriżultax 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 li jqisu l-

leġiżlazzjoni rilevanti kollha u l-miri 

rilevanti tal-UE u jwettquhom bl-inqas 

spejjeż għas-soċjetà; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

139. Jinnota li l-enerġija nukleari provdiet 

27 % tat-taħlita tal-elettriku tal-UE u 

aktar minn nofs l-enerġija tal-UE għal 

livell baxx ta’ emissjonijiet ta' karbonju 

fl-2014, li 130 minn 132 impjant nukleari 

tal-UE huma mistennija li jiġu magħluqa 

sal-2050, u li dan iħalli lakuna kbira fil-

qawwa ta’ tagħbija b'karga bażika 

b'emissjonijiet baxxi fit-taħlita tal-

elettriku tal-UE; jirrikonoxxi li filwaqt li 

xi Stati Membri għażlu li ma jużawx l-

enerġija nukleari, oħrajn qed jistennew li 

jiġu żviluppati proġetti ġodda tal-enerġija 

nukleari nazzjonali tagħhom sabiex jilħqu 

l-objettivi tal-klima u l-enerġija tal-UE, u 

jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżgura li 

l-UE tipprovdi qafas li jippermetti lil dawk 

l-Istati Membri li jixtiequ jwettqu proġetti 

ġodda tal-enerġija nukleari biex jagħmlu 

dan fi ħdan ir-regoli tal-UE fil-qasam tas-

suq intern u tal-kompetizzjoni; 

139. Jinnota li fl-2013 l-elettriku minn 

sorsi rinnovabbli kellu sehem ta' 26 % tal-

produzzjoni grossa tal-elettriku tal-UE; 

jinnota li, bejn l-1990 u l-2012, il-

ġenerazzjoni totali tal-elettriku mis-sorsi 

rinnovabbli żdiedet b'177 %; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

141. Jinnota li l-enerġija nukleari hija 

wieħed mill-akbar kontributi importanti 

tas-sistema tal-enerġija Ewropea, li 

tipprovdi emissjonijiet aktar baxxi ta' CO2 

filwaqt li fl-istess ħin tillimita d-

dipendenza fuq l-importazzjoni, tiżgura 

produzzjoni stabbli tal-elettriku li tista' 

taqdi s-suq intern u tipprovdi bażi stabbli 

għal sistema tal-enerġija fejn is-sorsi 

rinnovabbli jistgħu jiġu introdotti bil-

mod; 

141. Jinnota li l-enerġija nukleari taqa' taħt 

it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 

Ewropea tal-Enerġija Atomika (it-Trattat 

Euratom); ifakkar li r-rwol tal-Parlament 

fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet skont 

it-Trattat Euratom huwa limitat peress li 

għandu biss setgħat ta' konsultazzjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

142. Jistieden lill-Istati Membri li qed 

jeliminaw b'mod gradwali l-enerġija 

nukleari biex jiżguraw li tiġi sostitwita bi 

produzzjoni tal-enerġija li tista' 

tikkontribwixxi b'mod xieraq għall-

provvista tal-enerġija u biex tistabbilizza 

s-sistema komuni għall-produzzjoni u d-

distribuzzjoni; 

142. Ifakkar id-dikjarazzjoni bil-miktub 

tal-Kummissjoni tal-2003 u r-

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-

24 ta’ Ottubru 2006 (2006/851/Euratom) 

dwar id-dekummissjonar ta’ 

installazzjonijiet nukleari li jiddikjaraw li 

"fond segregat b’kontroll xieraq fuq l-użu 

prudenti għandu jkun l-għażla ppreferuta 

għall-installazzjonijiet nukleari kollha" u 

jistieden lill-Kummissjoni sabiex tittraduċi 

dan l-approċċ f’att legalment vinkolanti; 

Or. en 

 

 


