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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, fost 

oħrajn, grids intelliġenti, sistemi ta' 

ġestjoni tar-rispons tad-domanda u 

kapaċità tal-ħżin tal-elettriku, sabiex 

inlaħħqu ma' ġenerazzjoni msaħħa 

rinnovabbli u distribwita; ifakkar, fl-istess 

ħin, dwar l-importanza li jiġu kkunsidrati 

teknoloġiji ta' kurrent dirett b'voltaġġ 

għoli (HVDC) bħala mod kif tingħeleb in-

nuqqas ta' kostanza tas-sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

140. Jenfasizza li l-enerġija nukleari 

għandha tiġi appoġġata f'kull forma mill-

mekkaniżmi finanzjarji tal-UE jew mill-

istituzzjonijiet finanzjarji tal-UE; 

imħassar 

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; 

imħassar 

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; 

imħassar 

Or. en 

 

 


