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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar qafas għall-politika tal-klima u tal-enerġija fl-2030
(2013/2135(INI)) Il-Parlament Ewropew,

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni bit-titolu "Qafas għall-politiki dwar il-
klima u l-enerġija sal-2030" (COM(2013)0169),

– Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod 
partikolari l-Artikoli 191, 192 u 194 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 994/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-20 ta’ Ottubru 2010 dwar miżuri li jissalvagwardaw is-sigurtà tal-provvista tal-gass,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2012/27/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija, 

– wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni bit-titolu "Pjan direzzjonali għal Żona 
Unika Ewropea tat-Trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u effiċjenti fl-użu tar-
riżorsi" (COM (2011) 0144) u r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-
15 ta' Diċembru 2011 dwar il-Pjan Direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport –
Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi b'mod effiċjenti1,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Pjan direzzjonali għal 
ekonomija kompetittiva b'livell baxx tal-karbonju fl-2050" (COM (2011) 0112) u r-
riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Marzu 2012 dwar Pjan direzzjonali għal 
ekonomija kompetittiva b'livell baxx tal-karbonju fl 20502,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Pjan Direzzjonali għal 
Ewropa b'Użu Effiċjenti tar-Riżorsi" (COM (2011) 0571) u r-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tal-24 ta' Mejju 2012 dwar Ewropa effiċjenti fl-użu tar-riżorsi3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Novembru 2012 dwar l-impatti 
ambjentali tal-attivitajiet ta’ estrazzjoni tal-gass tax-shale u ż-żejt tax-shale 4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Novembru 2012 dwar l-aspetti 
industrijali u enerġetiċi u aspetti oħra tal-gass tax-shale u ż-żejt5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta’ Novembru 2012 dwar il-Konferenza 
dwar it-Tibdil fil-Klima f'Doha, Qatar (COP18)6,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 
                                               
1 Testi adottati, 15.12.2011, P7_TA(2011)0584.
2 Testi adottati, 15.3.2012, P7_TA(2012)0086.
3 Testi adottati, 24.5.2012, P7_TA(2012)0223.
4 Testi adottati, 21.11.2012, P7_TA(2012)0443.
5 Testi adottati, 21.11.2012, P7_TA(2012)0444.
6 Testi adottati, 22.11.2012, P7_TA(2012)0452.
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2050 (COM (2011) 0885) u r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Marzu 2013 
il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050, futur bl-enerġija1,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni "L-Enerġija Rinnovabbli: attur 
ewlieni fis-suq Ewropew tal-enerġija (COM(2012)0271) u għar-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tal-21 ta' Mejju 2013 dwar l-isfidi attwali u l-opportunitajiet għall-enerġija 
rinnovabbli fis-suq intern tal-enerġija Ewropew2

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Lejn suq intern tal-enerġija 
effiċjenti" (COM(2012)0663) u r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' 2013 l-
iffunzjonar tas-suq intern tal-enerġija3

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni bit-titolu "L-istat tas-suq Ewropew tal-
karbonju fl-2012" (COM(2012)0652),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Strateġija tal-UE dwar l-
adattament għat-tibdil fil-klima" (COM(2013)0216),-{}-

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Procedura tieghu,

– wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet konġunti tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija skont l-Artikolu 51tar-Regoli ta' Proċedura,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, u l-opinjonijiet tal-Kumitat 
għall-Iżvilupp u tal-Kumitat għall-Impjieg u l-Affarijiet Soċjali (A7-0000/2013),

A. billi s-sigurtà tal-objettivi tal-provvista, il-kompetittività u tal-klima huma tal-akbar 
importanza għall-UE, u huma marbuta b'mod inseparabbli u għandhom jiġu indirizzati u 
kkunsidrati bħala fuq livell indaqs;

B. billi dan hu rikonoxxut fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), li 
jistipula li l-objettivi tal-politika tal-enerġija tal-Unjoni jinkludu l-funzjonament tas-suq 
tal-enerġija, is-sigurtà tal-provvista, l-effiċjenza enerġetika, l-iffrankar tal-enerġija, l-
enerġija rinnovabbli u l-interkonnessjonijiet;

C. billi l-komunità internazzjonali impenjat ruħha li tillimita t-tisħin globali għal 2° C matul 
il-seklu 21 fis-summit ta' Kopenħagen fl-2009;

D. billi ċ-ċifri tal-Eurostat juru li l-UE naqqset l-emissjonijiet tagħha tas-CO2 b'16.97 % bejn 
l-1990 u l-2011 u qabdet it-triq li twassal għall-ilħuq tal-mira tagħha għall-2020, f'dan ir-
rigward;

E. billi IEA testima li l-UE hija responsabbli għal 11 % biss tal-gassijiet serra globali (GHG) 
u l-proporzjon għandu jitnaqqas fil-futur b'tali mod li, anke jekk għandha kapaċità limitata 
biex tbaxxi l-emissjonijiet globali permezz ta' azzjoni unilaterali, hija għandha rwol 

                                               
1 Testi adottati, 14.3.2013, P7_TA(2013)0088.
2 Testi adottati, 21.5.2013, P7_TA(2013)0201.
3 Testi adottati, 10.9.2013, P7_TA(2013)0344.
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partikolarment sinifikanti f'dan il-kuntest; fir-rigward tal-kisba ta' ftehim obbligatorju 
f'Pariġi fl-2015 billi l-UE għalhekk għandha tiddefinixxi pożizzjoni ċara;

F. billi l-investituri u l-industriji jeħtieġu qafas ċar u fit-tul għall-politika tal-UE dwar l-
enerġija u l-klima b'livelli akbar ta' ċertezza sabiex jitħeġġeġ l-investiment privat fit-tul u 
jitnaqqas ir-riskju assoċjat miegħu;

G. billi l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Pjan Direzzjonali tal-Enerġija 2050, 
approvat mill-Parlament Ewropew, jiddikjara li l-effiċjenza fl-enerġija, l-enerġiji 
rinnovabbli u l-infrastrutturi tal-enerġija huma għażliet "no-regret" u li l-politiki u l-
istrumenti adegwati għandhom jitqiesu sabiex titrawwem il-kompetittività Ewropea;

H. billi l-UE nefqet EUR 573 biljun fuq il-fjuwils fossili importati fl-2011 u d-dipendenza 
tagħha fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija mistennija li jikber;

I. billi skont studji li saru l-aġġornament tal grilji huwa l-aħjar mod biex titjieb is-suq intern, 
jitnaqqsu l-ispejjeż tal-enerġija u biex il-kompetittività tal-industrija tingħata spinta;

Miri

1. Jilqa' l-Green Paper tal-Kummissjoni dwar qafas għall-2030 għall-politiki dwar il-klima u 
l-enerġija u jistenna li l-Kunsill Ewropew għandu jindirizza dawn il-kwistjonijiet permezz 
ta' azzjonijiet realistiċi iżda xorta waħda ambizzjużi;

2. Jitlob lill-Kummissjoni tieħu approċċ multidimensjonali, fejn l-effiċjenza u l-
kosteffettività tiegħu għandu jissaħħaħ permezz ta' politiki kkoordinati u koerenti li 
jindirizzaw bl-istess mod kwestjonijiet bħall-kompetittività, is-sigurtà tal-enerġija u l-
objettivi tal-klima (eż. it-tnaqqis ta' emissjoni GHG, sorsi tal-enerġija rinnovabbli u l-
effiċjenza fl-enerġija);

3. Jistieden lill-Kunsill iżomm ir-ritmu tal-progress li sar s'issa fil-livell tal-UE u jistabbilixxi 
objettivi ambizzjużi iżda realistiċi għall-politiki tal-UE 2030 li jqisu l-kuntest ekonomiku, 
soċjali, ambjentali, internazzjonali u teknoloġiku, u biex jistabbilixxi qafas fit-tul ċar, 
stabbli, u kosteffettiv għall-industriji u l-investituri;

4. Huwa tal-fehma li l-iskemi ta' appoġġ, jekk jintużaw aħjar, jistgħu jservu ta' għodda 
xierqa biex jinċentivaw l-iżvilupp ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli (RES) u l-effiċjenza tal-
enerġija; f'dan ir-rigward jipprevedi rwol importanti għall-Kummissjoni biex tipprovdi 
gwida;

5. Jinnota li xi RES għandhom issa jiġu kkunsidrati bħala sorsi tal-enerġija maturi u s-
sussidji tagħhom għandhom għalhekk jitneħħew gradwalment fil-ħin sabiex dawn is-
sussidji jkunu jistgħu jerġgħu jiġu allokati għal programmi ta' riċerka u żvilupp (R & D) u 
għal sorsi ta' enerġija rinnovabbli  li għadhom mhumiex kosteffettivi; jitlob lill-
Kummissjoni tistudja l-impatt tar-rilaxx prijoritarju tas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli fuq l-
ispejjeż ġenerali tal-enerġija;

6. Jenfasizza li żieda fl-effiċjenza tal-enerġija u fl-iffrankar tal-enerġija se jkollhom rwol 
essenzjali fid-dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija;
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7. Jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa metodi u għodda mtejba għall-kalkolu u l-monitoraġġ 
tal-progress li jista' jgħin biex jitfassal approċċ tal-UE aktar konsistenti għall-effiċjenza 
enerġetika; jemmen li għandu jsir sforz aktar biex l-industriji tal-UE jingħataw l-għajnuna 
biex inaqqsu  aktar l-intensità enerġetika tagħhom;

8. Jinnota li bħala wieħed mill-pedamenti tal-pakkett tal-UE dwar l-enerġija u t-tibdil fil-
klima, l-Iskema għall-Iskambju tal-Emissjonijiet (ETS) għandu jkun jista' jissodisfa aħjar 
il-funzjoni prinċipali tiegħu, jiġifieri t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-GHG, u jirrispondu 
b'mod effiċjenti għal riċessjonijiet u rkupri tal-ekonomija; ifakkar li l-objettiv ewlieni tal-
ETS tal-UE hu li jnaqqas l-emissjonijiet GHG u ma joffrix lil investituri biżżejjed 
inċentivi biex jinvestu f'teknoloġiji b'livell baxx tal-karbonju, peress li dawn għandhom 
jitqiesu biss bħala objettiv sekondarju u mhux bħala bażi għall-evalwazzjoni dwar jekk l-
iskema taħdem kif kien antiċipat;

9. Jinnota li l-UE teħtieġ qafas ta' politika komprensiv għall-2030 li jħeġġeġ l-investiment u 
d-dekarbonizzazzjoni fit-tul ta' setturi mhux ETS; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri jirrevedu l-miri mhux ETS filwaqt li jippreservaw il-flessibbiltà għall-
Istati Membri biex jiddefinixxu l-mezzi proprji tagħhom biex jiksbu l-miri tagħhom għall-
kondiviżjoni tal-isforzi;

10. Jipprevedi rwol importanti għall-koġenerazzjoni fiż-żieda fl-effiċjenza enerġetika fil-
futur;

Il-koerenza tal-istrumenti tal-politika

11. Jitlob lill-Istati Membri għal kooperazzjoni u interazzjoni aħjar fil-livell tal-UE sabiex 
jagħmlu miżuri nazzjonali aktar konsistenti;

12. Ifakkar li politika ċara, koerenti u konsistenti u qafas regolatorju huma essenzjali biex 
jgħinu l-istumulazzjoni tal-investimenti meħtieġa fit-teknoloġiji "no regrets" definiti fil-
Pjan Direzzjonali tal-Enerġija sal-2050, b'mod kosteffettiv u sostenibbli;

13. Jitlob lill-Kummissjoni teżamina l-interazzjonijiet bejn l-objettivi tal-enerġija u tat-tibdil 
fil-klima sabiex tilħaq il-politiki l-aktar effiċjenti fil-livell tal-UE, fejn ma tikkunsidrax 
biss il-PDG nazzjonali, iżda l-kapaċità ta' kull Stat Membru individwali wkoll;

14. Jemmen li l-Istati Membri u r-reġjuni għandhom jitħeġġew biex itejbu l-kooperazzjoni 
sabiex jottimizzaw l-effiċjenza tal-espansjoni ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli; f'dan il-
kuntest, il-Kummissjoni għandha rwol importanti x'taqdi bħala faċilitatur fil-
koordinament, l-appoġġ finanzjarju u t-tħejjija ta' analiżi xierqa ta' riżorsi ta' enerġija 
rinnovabbli u l-potenzjal għall-Istati Membri;

15. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta analiżi ta' kif sorsi ta' enerġija rinnovabbli jistgħu 
jiġu żviluppati b'mod sostenibbli, b'kunsiderazzjoni għall-impatt ambjentali, l-aspetti 
relatati mad-dipendenza fuq il-materja prima u ċ-ċiklu tal-ħajja u, fuq kollox, kif jista' 
jingħata appoġġ għal sorsi stabbli tal-enerġija rinnovabbli bħall idroenerġija, il-bijomassa 
jew il-ġenerazzjoni tal-elettriku ġeotermali;

16. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintegraw l-aġenda tal-effiċjenza fl-użu tar-
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riżorsi fil-politiki kollha l-oħra, b'mod komprensiv kemm jista' jkun;

17. Jitlob lill-Kummissjoni tevalwa l-evoluzzjoni tal-iffrankar fl-enerġija fl-UE;

18. Jistieden lill-Kummissjoni twaqqaf bażi tad-data, onlajn u faċilment aċċessibbli, dwar l-
użu effiċjenti tar-riżorsi;

Is-sigurtà tal-enerġija

19. Jenfasizza l-importanza ta' strateġija ta' enerġija ffukata biex tagħti spinta lis-sigurtà tal-
enerġija u l-kompetittività ekonomika u industrijali fl-UE, fuq il-ħolqien ta' aktar impjiegi, 
fuq l-aspetti soċjali u ambjentali permezz ta' miżuri bħad-diversifikazzjoni tar-rotot tal-
provvista, tal-fornituri u tas-sorsi u billi żżid l-mobilizzazzjoni tas-sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli;

20. Jenfasizza li, meta timmaterjalizza s-sigurtà tal-provvista, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jieħdu vantaġġ mir-riżorsi indiġeni kollha tal-enerġija li jipposjedu skont 
politiki li jiżguraw l-esplorazzjoni, l-estrazzjoni u l-użu sikur u sostenibbli ta 'dawn ir-
riżorsi;

21. Jenfasizza li l-UE għandha ssegwi l-għan tagħha dwar is-sigurtà tal-enerġija, u li l-enfasi 
għandha ddur lejn mudell ta' interdipendenza fl-enerġija bejn l-Istati Membri billi tiġi 
żgurata t-tlestija rapida tas-suq intern tal-enerġija tal-UE; barra minn hekk jemmen li t-
tlestija tal-infrastruttura għas-supergrilja tal-UE li tgħaqqad it-Tramuntana, in-Nofsinhar, 
Lvant u l-Punent se tippermetti lill-UE tagħmel l-aħjar użu mill-vantaġġi komparattivi ta' 
kull Stat Membru, u jitlob għal aktar appoġġ għall-produzzjoni deċentralizzata u fuq skala 
makro tal-enerġija u għal infrastrutturi tal-enerġija intelliġenti fl-Istati Membri kollha; 
jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa ta’ koordinazzjoni b’saħħitha bejn il-politiki tal-Istati 
Membri u azzjoni konġunta, solidarjetà u trasparenza fid-dawl tal fatt li deċiżjonijiet ta' 
politika tal-enerġija nazzjonali jistgħu jaffettwaw Stati Membri oħra; jissuġġerixxi li hu 
mixtieq li jkun iddeterminat jekk u kif il-kompetenzi u l-faċilitajiet tal-Aġenzija għall-
Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) jistgħu jkunu użati fil-prestazzjoni tal-
kompiti msemmija hawn fuq;

22. Jemmen li n-nuqqas ta' implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni tas-suq intern tal-enerġija 
jibqa' wieħed mill-ostakli ewlenin għat-tlestija ta' dan is-suq; jenfasizza l-importanza li 
jiġu eliminati d-diffikultajiet ta' infrastruttura li fadal u każijiet ta' falliment tas-suq u li jiġi 
żgurat li ebda ostakli ġodda ma jinħolqu għall-elettriku u għall-integrazzjoni tas-suq tal-
gass;

23. Jenfasizza li l-konsumaturi finali tal-enerġija – jiġifieri l-individwi, l-SMEs u l-industrija 
kif ukoll – jisnabu fil-qalba tas-suq intern tal-enerġija u li għandhom jibbenefikaw minn 
prezzijiet tal-enerġija aktar baxxi, u jkunu protetti kif imiss u infurmati b'mod preċiż billi 
jiġi żgurat l-aċċess faċli għall-informazzjoni; għal dan il-fini, jistieden lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri jiksbu, b'urġenza, it-tlestija tas-suq intern, is-sigurtà tal-provvista u l-
interkonnessjoni ta' networks kif rekwiżit fl-Artikolu 194 tat-TFUE;

24. Jinnota li sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista għandu jkun hemm kapaċità suffiċjenti 
biex tiġi sodisfatta d-domanda fl-iktar perjodi intensivi u f'perjodi ta' diffikultajiet (politiċi 
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jew teknoloġiċi) u li kapaċità eċċessiva jew backup għandha għalhekk tiġi assigurata u 
miżmuma. jinnota l-ħtieġa għall-ħżin u għal aktar flessibilità tal-ġrilja bħala rispons għall-
intermittenza ta' xi sorsi RES;

25. Jinnota li xi Stati Membri, billi huma ‘gżejjer ta’ enerġija’, għadhom totalment iżolati 
min-netwerks Ewropej tal-gass u tal-elettriku u jkomplu jħallsu prezz ogħla għar-riżorsi 
tal-enerġija, li jaffettwa ħażin il-kompetittività tagħhom; jirrimarka li mingħajr 
investiment sostanzjali fl-infrastruttura, l-impenn tal-Kunsill Ewropew li l-ebda Stat 
Membru mhu se jkun iżolat min-netwerks tal-UE sal-2015 ma jistax jintlaħaq fir-rigward 
tal-Istati Membri kkonċernati; f'dan ir-rigward jiffovorixxi t-tlestija rapida tas-suq intern 
tal-enerġija;

26. Jitlob lill-Kummissjoni biex tinvestiga l-potenzjal tal-ħżin tal-enerġija fl-UE u d-diversi 
teknoloġiji possibbli f'dan il-qasam;

27. Jenfasizza li l-immodernizzar tal-infrastruttura tal-enerġija eżistenti u l-bini ta' 
infrastruttura ġdida, intelliġenti u flessibbli għall-ġenerazzjoni, it-trasmissjoni, id-
distribuzzjoni u l-ħżin tal-enerġija huma essenzjali għal suq tal-enerġija stabbli, integrat 
tajjeb u konness sew, u jenfasizza li l-investimenti fuq skala kbira għandhom isiru b'mod 
parallel mal-investimenti f'netwerks reġjonali jew saħansitra lokali;

It-trawwim tal-kompetittività tal-ekonomija tal-UE

28. Jemmen li suq intern miftuħ u trasparenti, fejn il-kumpaniji tal-UE u ta' pajjiżi terzi 
jirrispettaw ilkoll l-acquis communautaire fil-qasam tal-enerġija, jista' jgħin biex tissaħħaħ 
il-pożizzjoni ta' negozjar tal-fornituri tal-enerġija tal-UE vis-à-vis il-fornituri esterni;

29. Jistieden lill-Kummissjoni tniedi studju li janalizza disinji ġodda u kosteffikaċi tas-suq bil-
ħsieb li tiġi żgurata provvista tal-elettriku bi prezz raġonevoli għall-konsumaturi u biex 
tiġi ostakolata t-tnixxija tal-karbonju; jitlob għalhekk lill-Kummissjoni tressaq mill-aktar 
fis valutazzjoni addizzjonali u rakkomandazzjonijiet għal azzjonijiet għall-prevenzjoni tar-
riskju tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba r-riallokazzjoni tal-
faċilitajiet ta' produzzjoni 'l barra mill-UE, li tiffoka b'mod partikolari fuq xenarji 
addizzjonali fejn tittieħed azzjoni globali limitata jew ma tittieħed l-ebda azzjoni ta' dan it-
tip rigward it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju;

30. Jinnota li l-kompetituri ewlenin tal-UE fis-suq globali jpoġġu enfasi kbir fuq l-iżviluppi 
teknoloġiċi, fuq l-innovazzjoni u fuq it-titjib tal-proċessi industrijali; jinnota wkoll li l-
ekonomiji tagħhom jikbru b'pass ħafna aktar mgħaġġel minn dik tal-UE;  jikkonkludi li l-
UE għandha tagħti prijorità lir-Riċerka u l-Iżvilupp u lill-innovazzjoni;

31. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa mod kif tista' titkejjel il-kompetittività bejn l-UE u l-
kompetituri prinċipali tagħha li jista', per eżempju, ikun ibbażat fuq politiki fiskali, ir-
Riċerka u l-Iżvilupp, l-innovazzjoni, il-prezzijiet tal-enerġija industrijali u l-piżijiet 
regolatorji;

32. Jenfasizza bil-qawwi li kwalunkwe politika futura tal-UE għandha tindirizza l-punti sodi u 
d-dgħufijiet komparattivi tal-ekonomija tagħha, b'mod partikolari fir-rigward ta' 
kwalunkwe ftehim ta' kummerċ ħieles li l-UE tkun firmatarja għalih, speċjalment fid-dawl 
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tal-ftehim ta' kummerċ ħieles ippjanat(TTIP) mal-Istati Uniti fejn il-prezzijiet tal-enerġija 
qegħdin jonqsu b'mod sinifikanti filwaqt li l-isforzi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet GHG 
mhumiex qegħdin ilaħħqu mal-progress li diġà sar fl-UE;

Ir-rikonoxximent tad-differenzi fil-kapaċità tal-Istati Membri

33. Jilqa' r-rimarki tal-Kummissjoni li l-miri tal-UE dwar l-enerġija u t-tibdil fil-klima għandu 
impatt differenti fuq kull Stat Membru u fuq iċ-ċittadini tagħhom, u li dan jiġġustifika 
ħidma fuq bażi aktar ekwa għall-kondiviżjoni tal-isforzi, b'kunsiderazzjoni għal PDG tal-
pajjiż, għall-kisbiet fit-tnaqqis tal-emissjonijiet mill-1990, għall-emissjonijiet għal kull 
persuna, għall-potenzjal ekonomiku u l-potenzjal ta' sorsi ta 'enerġija rinnovabbli u għall-
effiċjenza fl-enerġija;

34. Jenfasizza, f'konformità mal-Artikolu 194 tat-TFUE, li l-Istati Membri huma dawk li 
jieħdu deċiżjonijiet aħħarija fir-rigward tat-taħlita enerġetika tagħhom u għandhom ikunu 
jistgħu jużaw u jiżviluppaw approċċi differenti għal teknoloġiji u sorsi ta' enerġija li huma 
ambjentalment sodi u soċjalment u ekonomikament aċċettabbli;

35. Jirrimarka li x-xejra prinċipali tal-azzjonijiet ippjanati għandha tiffoka fuq l-
implimentazzjoni ta' xenarji ta' azzjoni li jqisu l-potenzjal eżistenti fl-Istati Membri, il-
prospetti għall-iżvilupp ta' teknoloġiji kosteffikaċi ġodda, u l-impatt globali tal-
implimentazzjoni tal-politika proposta, sabiex ikunu jistgħu jiġu pproponuti miri ta' 
tnaqqis għas-snin li ġejjin;

36. Jinnota li l-aċċess għall-kapital, anki għal setturi industrijali li jużaw l-enerġija b'mod 
intensiv, huwa ta' sikwit ostaklu għall-investiment f'teknoloġiji aktar ekoloġiċi;  għalhekk, 
jitlob lill-Kummissjoni biex tistudja l-possibilità li jinħoloq fond li jista' jgħin l-ingranaġġ 
tal-investiment, possibilment iffinanzjat minn sehem tad-dħul mill-ETS;

L-UE fuq livell internazzjonali

37. Jinnota li, fil-preżent, xi pajjiżi emerġenti u żviluppati huma involuti fi politiki u 
investimenti differenti dwar il-klima, inklużi wkoll l-implimentazzjoni tal-iskema għall-
iskambju tal-emissjonijiet proprja tagħhom; 

38. Jinnota li huwa importanti għall-UE li żżomm ir-rwol ewlieni tagħha u li l-Istati Membri 
jitkellmu b'leħen wieħed sabiex jiddefinixxu pożizzjoni b'saħħitha u komuni li għandha 
tiġi difiża matul in-negozjati ta' Pariġi fl-2015 immirati biex jintlaħaq ftehim ġdid 
vinkolanti dwar il-klima globali;

39. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.


