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NOTA SPJEGATTIVA

fir-rigward tal-abbozz ta' rapport PE521.547v01-00

B'dan ir-rapport fuq inizjattiva proprja, il-Parlament Ewropew jikkontribwixxi għad-dibattitu 
dwar l-iżvilupp ta' qafas komprensiv għall-2030 dwar il-politika tal-klima u tal-enerġija tal-
UE.  Għalhekk il-Parlament jirrispondi għall-Green Paper tas-27 ta' Marzu 2013 li bih il-
Kummissjoni bdiet dibattitu dwar il-politika tal-klima u tal-enerġija għall-għaxar snin 
sussegwenti wara s-sena 2020. 

Filwaqt li l-UE għandha qafas ċar sal-2020 u għamlet sforzi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gass serra, biex tippromwovi l-enerġiji rinnovabbli u ttejjeb l-effiċjenza u s-sigurtà tal-
provvista enerġetika, għandu jiġi żviluppat qafas kmieni fil-proċess għal diversi raġunijiet. 
Ftehim bikri dwar qafas 2030 huwa importanti, kif sostniet il-Kummissjoni, fid-dawl taċ-ċikli 
twal ta' investiment għall-infrastrutturi tal-enerġija, f'termini li jiġu kkjarifikati l-objettivi biex 
isir progress lejn l-ilħuq, b'mod kosteffettiv, tal-objettivi ta' ekonomija kompetittiva 
b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju sal-2050 u biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-enerġija fl-Unjoni. 
Barra minn hekk, l-industrija qiegħda titlob aktar ċertezza fl-investiment, u qafas b'saħħtu u 
sod jista' jgħin lill-kumpaniji jieħdu deċiżjonijiet dwar investiment u joħolqu l-impjiegi. Min-
naħa l-oħra, qafas ġdid għandu wkoll jieħu mill-esperjenzi miksuba mill-politiki attwali u jqis 
l-iżviluppi li qegħdin isiru fl-UE u fix-xena internazzjonali (rigward, pereżempju, il-problemi 
ekonomiċi u baġitarji, is-swieq globali tal-enerġija, il-prezz u l-affordabbiltà tal-enerġija, l-
ambizzjoni u l-impenn tas-sħab internazzjonali biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gass serra). 
Barra minn hekk, rapport fuq inizjattivi proprja għandu jsostni t-tħejjija ta' pożizzjoni tal-UE 
għal ftehim internazzjonali possibbli dwar il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima fl-2015.

Għal dan ir-rapport konġunt tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza u l-
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, il-korapporteurs jipproponu ffukar fuq sitt 
kwistjonijiet ewlenin fil-politika futura tal-Unjoni dwar il-klima u l-enerġija:

- miri

- il-koerenza tal-istrumenti tal-politika

- l-iżgurar tas-sigurtà tal-enerġija 

- it-trawwim tal-kompetittività tal-ekonomija tal-UE

- kunsiderazzjoni għad-differenzi fil-kapaċità tal-Istati Membri

- il-pożizzjoni tal-UE fl-livell internazzjonali.


