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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Lejn Strateġija ġdida dwar l-Enerġija għall-Ewropa 2011-2020
(2010/2108(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-dokument ta' riepilogu tal-Kummissjoni: "Lejn Strateġija ġdida dwar 
l-Enerġija għall-Ewropa 2011-2020", ippubblikat fis-7 ta' Mejju 2010,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew u lill-
Parlament Ewropew tal-10 ta' Jannar 2007 bl-isem "Politika dwar l-Enerġija għall-
Ewropa" (COM(2007)0001), segwita mill-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni tat-13 ta' Novembru 2008 bl-isem "It-Tieni Analiżi Strateġika dwar l-
Enerġija - Pjan ta' Azzjoni tal-UE għas-Sigurta u s-Solidarjetà tal-Enerġija" flimkien ma' 
dokumenti li jakkumpanjawha (COM(2008)0781),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Frar 2009 dwar it-tieni analiżi strateġika 
tal-politika dwar l-Enerġija1,

– wara li kkunsidra t-Tielet Pakkett Enerġetiku, li jikkonsisti mir-Regolament (KE) 
Nru 713/2009 tat-13 ta' Lulju 2009 li jistabbilixxi Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-
Regolaturi tal-Enerġija, mir-Regolament (KE) Nru 714/2009 tat-13 ta' Lulju 2009 dwar 
kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku u li 
jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1228/2003, mir-Regolament (KE) Nru 715/2009 tat-13 ta' 
Lulju 2009 dwar il-kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks ta' trażmissjoni tal-gass 
naturali u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1775/2005, mid-Direttiva 2009/72/KE tat-13 
ta' Lulju 2009 dwar ir-regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku u li tħassar id-
Direttiva 2003/54/KE (id-"Direttiva dwar l-Elettriku"), kif ukoll mid-
Direttiva 2009/73/KE tat-13 ta' Lulju 2009 dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-gass 
naturali u li tħassar id-Direttiva 2003/55/KE (id-"Direttiva dwar il-Gass Naturali")2,

– wara li kkunsidra l-Pakkett tal-UE dwar l-Enerġija u t-Tibdil fil-Klima, li jikkonsisti mir-
Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 
li jistabbilixxi standards ta' rendiment għall-emissjonijiet minn karozzi ġodda tal-
passiġġieri bħala parti mill-approċċ integrat tal-Komunità biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' 
CO2 minn vetturi ħfief, mid-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-23 ta' April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u li 
temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE, mid-
Direttiva 2009/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 li 
temenda d-Direttiva 2003/87/KE għat-titjib u l-estensjoni tal-iskema Komunitarja għall-
iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra, mid-Direttiva 2009/30/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 li temenda d-Direttiva 98/70/KE 
rigward l-ispeċifikazzjoni tal-petrol, tad-diżil u taż-żejt tal-gass u li tintroduċi 
mekkaniżmu għall-monitoraġġ u għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra u li 

                                               
1 Testi adottati, P6_TA(2009)0038
2 ĠU L 211, 14.8.2009, p. 1
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temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE rigward l-ispeċifikazzjoni tal-karburant użat 
mill-bastimenti tal-passaġġi tal-ilma interni u li tħassar id-Direttiva 93/12/KEE, mid-
Direttiva 2009/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar il-
ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu tal-karbonju u li temenda d-Direttiva tal-
Kunsill 85/337/KEE, id-Direttivi 2000/60/KE, 2001/80/KE, 2004/35/KE, 2006/12/KE, 
2008/1/KE u r-Regolament (KE) Nru 1013/2006, kif ukoll mid-Deċiżjoni 
Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar l-isforz 
tal-Istati Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra biex jonoraw l-
impenji tal-Komunità għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-20201,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Settembru 2007 bit-titolu "Lejn politika 
barranija Ewropea komuni għall-enerġija"2,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Karta tal-Enerġija tas-17 ta' Diċembru 1994 li 
jistabbilixxi l-qafas ġuridiku għall-Kooperazzjoni Internazzjonali fl-Enerġija, flimkien 
mal-abbozz ta' Protokoll dwar it-Transitu tagħha,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 663/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-13 ta' Lulju 2009 li jistabbilixxi programm li jgħin l-irkupru ekonomiku permezz tal-
għoti ta' għajnuna finanzjarja Komunitarja għal proġetti fil-qasam tal-enerġija (Programm 
Ewropew tal-Enerġija għall-Irkupru)3,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-31 ta' Mejju 2010 dwar il-
"Programm li jgħin l-irkupru ekonomiku: Għajnuna finanzjarja Komunitarja għall-proġetti 
fil-qasam tal-enerġija (Regolament (KE) li jemenda Nru 663/2009)" (COM(2010)0283),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tal-4 ta' Mejju 2010 
dwar l-implimentazzjoni tan-netwerks trans-Ewropej tal-enerġija fil-perjodu 2007-2009 
(COM(2010)0203),

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar miżuri li jissalvagwardjaw is-sigurtà tal-provvista tal-gass u li jħassar id-
Direttiva 2004/67/KE (COM(2009)0363) (Rapport Vidal-Quadras),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar il-Pjan ta' Azzjoni għall-
Effiċjenza fl-Enerġija: It-Twettiq tal-Potenzjal (COM(2006)0545),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew tal-25 
ta' Ġunju 2010 dwar il-progress fir-rigward tal-miżuri għas-salvagwardja tas-sigurtà fil-
provvista tal-elettriku u tal-investiment fl-infrastruttura (COM(2010)0330),

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' konklużjonijiet tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2010 bl-isem 
"Lejn Strateġija ġdida dwar l-Enerġija għall-Ewropa 2011-2020"4,

                                               
1 ĠU L 140, 5.6.2009, p. 1
2 ĠU C 219E, 28.8.2008, p.206.
3 ĠU L 200 31.07.2009, p. 31
4 9744/10
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– wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 
April 2006 dwar effiċjenza fl-użu finali tal-enerġija u dwar servizzi ta' enerġija u li tħassar 
id-Direttiva tal-Kunsill 93/76/KEE (Direttiva dwar is-Servizz ta' Enerġija)1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Frar 2004 fuq il-promozzjoni ta' koġenerazzjoni bbażata fuq id-domanda għal sħana utli 
fis-suq intern tal-enerġija, li temenda d-Direttiva 92/42/KEE (Direttiva dawr l-
istallazzjonijiet ta' sħana u enerġija kombinati - CHP)2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 194 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, tal-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-
0000/2010),

A. billi t-Trattat ta' Lisbona mmarka perjodu ġdid għall-Unjoni li jitlob l-adegwament tal-
objettivi u tal-istrateġiji tagħna bil-għan li t-trattat ikun implimentat bis-sħiħ,

B. billi l-Unjoni qiegħda tħabbat wiċċha mal-problema relatata mal-implimentazzjoni skarsa 
tal-leġiżlazzjoni fil-qasam enerġetiku u tal-istrateġiji enerġetiċi ġenerali, sitwazzjoni li 
teħtieġ tmexxija soda min-naħa tal-Kummissjoni biex tqarreb dan id-distakk,

C. billi l-Ewropa qed tkompli ssir aktar dipendenti fuq l-importazzjonijiet ta' sorsi enerġetiċi 
barranin, partikolarment fir-rigward tal-karburanti fossili,

D. billi se jinħtieġu investimenti kbar fl-enerġija, partikolarment f'impjanti tal-enerġija u 
netwerks ġodda fl-għaxar snin li ġejjin, li se jinfluwenzaw it-taħlita enerġetika għal 
perjodu saħansitra itwal u li se jeħtieġu diversifikazzjoni ġdida tal-istrumenti ta' 
finanzjament,

E. billi l-investimenti fis-settur enerġetiku għandhom intensità għolja ta' kapital, u teżisti 
ħtieġa biex jinħoloq qafas ta' regolamentazzjoni stabbli fit-tul u li b'hekk jippermetti lill-
kumpaniji jieħdu deċiżjonijiet dwar l-investiment li jkunu ambjentalment u 
ekonomikament sodi,

F. billi l-infrastruttura enerġetika tesiġi li tkun finanzjata l-ewwel u qabel kollox mit-tariffi 
enerġetiċi; iżda billi l-finanzjament mill-UE jaf ukoll ikun meħtieġ meta s-swieq ma 
jistgħux jiffinanzjaw waħedhom dawn l-investimenti, speċjalment fir-reġjuni l-anqas 
żviluppati,

G. billi t-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku li rriżulta mill-kriżijiet finanzjarji ttardja l-investimenti 
fis-settur enerġetiku; iqis, madankollu, li l-kriżi tista' wkoll isservi ta' opportunità ta' 
riforma għall-Ewropa.

                                               
1 ĠU L 114, 27.4.2006, p. 64
2 ĠU L 52, 21.2.2004, p. 50
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H. billi ekonomija sostenibbli u dinamika għandha tistinka biex tħoll ir-rabta bejn it-tkabbir 
ekonomiku u l-konsum tal-enerġija, partikolarment billi żżid l-effiċjenza enerġetika għal 
kull unità prodotta,

Introduzzjoni: Strateġija biex tiggarantixxi implimentazzjoni totali tat-Trattat ta' 
Lisbona

1. Jilqa' b'sodisfazzjon id-dokument ta' riepilogu tal-Kummissjoni "Lejn Strateġija ġdida 
dwar l-Enerġija għall-Ewropa 2011-2020" bħala l-ewwel pass lejn politika enerġetika 
globali tal-UE fil-kuntest tal-Istrateġija 2020 tal-UE;

2. Iqis li kwalunkwe strateġija futura għandha tipprova tissodisfa l-objettivi tat-Trattat ta' 
Lisbona relatati mas-suq uniku tal-enerġija, mas-sigurtà tal-provvista, mal-effiċjenza u l-
iffrankar tal-enerġija u mal-promozzjoni tan-netwerks tal-enerġija u jissarrfu f'inqas 
dipendenza fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija u f'żieda fil-produzzjoni enerġetika interna;

3. Jenfasizza li l-istrateġija proposta, qabel kollox, għandha tiżvolġi fl-ispirtu ta' solidarjetà u 
responsabilità, fejn l-ebda Stat Membru ma jista' jintesa jew jinqata' għalih u l-Istati 
Membri kollha għandhom jieħdu miżuri biex jiggarantixxu s-sigurtà reċiproka tal-Unjoni; 
jisħaq fuq l-inklużjoni ta' kapitolu speċfiku dwar l-enerġija (Artikolu 194 TFUE) li jiżgura 
bażi ġuridika soda għall-azzjoni tal-Unjoni bbażata fuq il-metodu Komunitarju;

4. Jenfasizza li l-Unjoni teħtieġ viżjoni fit-tul fir-rigward tal-politika enerġetika, 
supplementata bi pjanijiet ta' azzjoni f'terminu qasir li jkunu preċiżi u komprensivi biex 
taħdem favur l-ilħuq ta' dawn l-objettivi;

Garanzija tal-funzjonament tas-suq tal-enerġija
5. Jisħaq fuq il-fatt li t-tlestija tas-suq intern tal-enerġija fl-Ewropa hija indispensabbli sabiex 

jintlaħqu l-objettivi politiċi tal-UE; jemmen li dan għandu jissejjes fuq qafas ġuridiku ċar, 
fejn il-leġiżlazzjoni tkun rigorożament esegwita u l-Kummissjoni tirreferi aktar Stati 
Membri lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja minħabba ksur, jekk dan ikun meħtieġ;

6. Jisħaq u jenfasizza bil-qawwa fuq il-bżonn li l-leġiżlazzjoni attwali tal-UE fil-qasam 
enerġetiku tkun implimentata totalment u l-objettivi tal-UE relatati mal-enerġija jkunu 
sodisfatti; jenfasizza l-ħtieġa għal implimentazzjoni rapida tar-regoli tat-Tielet Pakkett 
Enerġetiku;

7. Jistieden lill-Kummissjoni, f'każ li l-Istati Membri jonqsu milli jirreaġixxu, tqis bħala 
miżura aħħarija l-preżentazzjoni mill-ġdid tad-direttivi attwali f'forma ta' regolamenti biex 
tiggarantixxi applikazzjoni diretta totali fis-suq uniku kollu;

8. Jemmen li r-rwol tar-regolaturi tas-suq tal-enerġija u l-kooperazzjoni bejn ir-regolaturi 
nazzjonali u l-Kummissjoni għandha tissaħħaħ, speċjalment fir-rigward tas-swieq bl-
imnut u bl-ingrossa; josserva li jekk il-kompetenzi tal-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-
Regolaturi tal-Enerġija (ACER) u tal-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni (ENTSO) juru ruħhom insuffiċjenti biex joħolqu suq tal-enerġija reġjonali u 
Ewropew aktar integrat, aktarx isir meħtieġ li l-mandati tagħhom jiġu emendati;

9. Josserva l-bżonn għal aktar trasparenza fis-swieq bl-ingrossa; jilqa' b'sodisfazzjon, f'dan 
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il-kuntest, l-aħbar tal-Kummissjoni li tippreżenta proposta dwar it-trasparenza u l-integrità 
tas-swieq tal-enerġija kkumerċjalizzata;

10. Ifakkar fl-inkjesta tal-Kummissjoni fis-settur li saret fl-2005; jappella għal inkjesta oħra 
fis-settur enerġetiku li għandha titnieda fl-2012;

11. Jitlob lill-Kummissjoni torganizza samit annwali mar-rappreżentanti tal-kumitati tal-
parlamenti nazzjonali relatati mal-enerġija u mal-Membri tal-Parlament Ewropew dwar 
politiki u leġiżlazzjoni tal-UE relatati mal-enerġija u kwisjonijiet relatati oħra sabiex jiġi 
garantit fehim reċiproku aħjar;

Sostenn għall-Grilji Integrati Moderni

12. Jenfasizza bil-qawwa li kwalunkwe ttardjar fl-iżvilupp ta' grilja tal-elettriku mifruxa fuq l-
UE jikkomprometti l-ambizzjoni tal-UE li tilħaq l-objettiv ta' 20% tas-sorsi rinnovabbli 
sal-2020 u l-objettivi relatati mal-effiċjenza enerġetika; jilqa' b'sodisfazzjoni għalhekk l-
attenzjoni ċentrali tal-Strateġija dwar l-Enerġija fuq l-infrastruttura biex jiġu promossi 
grilji integrati moderni mifruxa fuq l-UE;

13. Jisħaq fuq il-fatt li netwerk tal-enerġija pan-Ewropew biss, li ma jkunx ibbażat fuq il-
fruntieri tal-Istati Membri, se jippermetti t-tlestija definittiva tas-suq intern tal-enerġija;

14. Jemmen li l-pjanijiet TYNDP biex jintegraw in-netwerks tal-elettriku u tal-gass tal-UE 
għandhom ikunu implimentati u jkunu tlestew sal-2020; jisħaq fuq il-bżonn għal 
interkonnessjonijiet tal-grilja tal-gass u għal terminali ta' gass naturali likwifikat (LNG) li 
għandu jwassal għat-tmiem tal-iżolament tas-suq f'xi Stati Membri;

15. Jemmen li l-programm attwali tan-Netwerks Trans-Ewropej tal-Enerġija (TEN-E) kien 
ineffiċjenti u ma kkontribwixxiex b'mod sinifikanti għall-bini ta' interkonnessjonijiet bejn 
l-Istati Membri; jemmen li l-pakkett ta' infrastruttura enerġetika propost u s-sostituzzjoni 
tat-TEN-E għaldaqstant għandhom:

(a) jevalwaw il-problema tal-permessi ta' awtorizzazzjoni għall-infrastrutturi enerġetiċi 
u jneħħu l-burokrazija żejda;

(b) jiffissaw proġetti prijoritarji u jistabbilixxu kriterji biex jidentifikaw investimenti 
ewlenin għall-iżvilupp tas-suq intern tal-enerġija;

(c) jagħtu kriterji u linji gwida ċari lill-Istati Membri dwar finanzjamenti pubbliċi u 
mill-UE favur l-infrastruttura enerġetika;

(d) jestendu s-sostenn finanzjarju lill-fażi ta' implimentazzjoni tal-proġetti;

(e) joħolqu mudell transkonfinali ta' qsim tal-ispejjeż, speċjalment f'termini ta' żvilupp 
koordinat tal-infrastruttura u ta' sorsi rinnovabbli;

16. Iqis li l-perspettiva finanzjarja l-ġdida għandha tirrifletti l-prijoritajiet politiċi tal-UE kif 
spjegat fl-Istrateġija 2020, li jimplika proporzjon ogħla tal-baġit allokat lill-politika 
enerġetika, inkluża l-infrastruttura;
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17. Jemmen li l-istrumenti finanzjarji innovattivi (ngħidu aħna l-faċilitajiet ta' qsim tar-riskju 
u skemi ta' self minn banek pubbliċi) jafu jservu ta' strument importanti għas-sostenn tal-
investimenti fl-infrastruttura enerġetika u fl-effiċjenza enerġetika; jistieden, għaldaqstant, 
lill-Kummissjoni tkompli tissostitwixxi aktar self tradizzjonali b'dawn l-iskemi; japprova 
bil-qawwa l-proposta biex jintużaw il-fondi proprji tal-baġit tal-UE bħala garanziji għas-
self biex jitħeġġew investimenti privati u minn sħubiji pubbliċi-privati;

18. Jisħaq fuq il-fatt li xi Stati Membri għandhom bżonn aktar sostenn mill-Unjoni fir-rigward 
ta' infrastruttura li s-swieq ma jistgħux jipprovdu waħedhom, inkluża s-sostituzzjoni tal-
impjanti tal-enerġija, il-grilji tal-elettriku u n-netwerks tal-provvista l-qodma;

19. Jissuġġerixxi t-twaqqif ta' mekkaniżmi ta' koordinament biex jiggarantixxu li l-
programmazzjoni nazzjonali tal-iżvilupp tal-grilji tal-elettriku jikkorrispondi għall-Pjan ta' 
għaxar snin ta' Żvilupp tan-Netwerk;

20. Jisħaq fuq il-fatt li, abbażi tal-konklużjonijiet tat-task force dwar netwerks intelliġenti tal-
enerġija, il-Kummissjoni għandha tiżgura qafas favorevoli ta' regolamentazzjoni f'livell ta' 
UE għan-netwerks intelliġenti tal-enerġija, bi standards komuni għall-UE kollha għall-
iżvilupp tagħhom; jagħti s-sostenn tiegħu għal proġetti pilota għall-iżvilupp ta' arloġġi tad-
dawl intelliġenti;

21. Jitlob lill-Kummissjoni tressaq, sa tmiem is-sena, valutazzjoni tal-impatt dwar il-ġejjieni 
tas-suq tal-gass dinji u tal-UE, inkluż l-impatt ta' proġetti ta' infrastruttura tal-gass li diġà 
huma ppjanati (Nabucco), terminali ġodda tal-LNG, l-impatt ta' gass mix-shale fuq is-suq 
tal-gass tal-Istati Uniti (partikolarment fuq l-esiġenzi ta' importazzjoni ta' LNG) u l-impatt 
tal-iżviluppi eventwali ta' gass mix-shale fl-UE fuq is-sigurtà tal-provvista u fuq il-
prezzijiet tal-gass tal-futur;

Sfruttament aħjar tal-potenzjal tal-effiċjenza enerġetika tal-UE
22. L-effiċjenza enerġetika u l-iffrankar tal-enerġija għandhom ikunu prijoritajiet ewlenin ta' 

kwalunkwe strateġija futura, billi jirrappreżentaw soluzzjoni effikaċi mil-lat tal-ispejjeż 
għat-tnaqqis tad-dipendenza enerġetika tal-UE u jikkontribwixxu għall-ħolqien tal-
impjiegi, jiġġieldu kontra t-tibdil fil-klima, jikkumpensaw għaż-żieda tat-tariffi enerġetiċi 
u jagħmlu progress lejn ekonomija effiċjenti mil-lat tar-riżorsi;

23. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-reviżjoni tal-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija; 
jistieden lill-Kummissjoni tqis l-opinjoni tal-Parlament Ewropew;

24. Jemmen li l-pass lejn effiċjenza enerġetika aħjar għandu jinkludi attenzjoni fuq użu 
primarju tal-enerġija, inklużi t-trasformazzjoni, it-trażmissjoni, id-distribuzzjoni u l-
provvista, flimkien mal-konsum industrijali u tad-djar;

25. Jagħti s-sostenn tiegħu lill-introduzzjoni ta' aktar mekkaniżmi tas-suq mhux ibbażati fuq 
it-taxxi biex titjieb l-effiċjenza enerġetika bħala mod kif tiġi stimulata l-kompetittività tal-
ekonomija tal-UE;

26. Jistieden lill-Istati Membri jiftiehmu dwar metodoloġija komuni għall-kejl tal-objettivi 
nazzjonali relatati mal-effiċjenza u mal-iffrankar tal-enerġija u għall-monitoraġġ tal-
progress fl-ilħuq ta' dawn l-objettivi; jisħaq fuq il-fatt li l-objettivi ġuridiċi vinkolanti 
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jistgħu biss jiġu inklużi ladarba tiġi miftiehma metodoloġija komuni;

27. Jagħti s-sostenn tiegħu għal governanza b'ħafna livelli u approċċ deċentralizzat fil-
kontront tal-politika enerġetika u tal-effiċjenza enerġetika, inkluża l-inizjattiva "Bliet 
Intelliġenti";

28. Jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta komunikazzjoni dwar il-mod kif tista' tiżdied l-
effiċjenza fl-użu tas-sorsi rinnovabbli tal-enerġija fi ħdan l-UE billi jsir sforz lejn sistema 
ta' inċentivi komuni għall-UE kollha għal sorsi rinnovabbli tal-enerġija, li jippermettu l-
użu ta' tip speċifiku ta' sorsi rinnovabbli f'dawk l-inħawi tal-UE fejn huma l-aktar 
effiċjenti mil-lat tal-ispejjeż u, għalhekk, tnaqqis fil-prezzijiet tal-elettriku; jemmen li 
f'terminu ta' żmien medju, jistgħu jinħolqu gruppi ta' swieq reġjonali tas-sorsi rinnovabbli;

29. Jistieden lill-Kummissjoni tanalizza l-pjanjiet ta' azzjoni nazzjonali rispettivi dwar l-
enerġija rinnovabbli ppreżentati mill-Istati Membri; jitlob lill-Kummissjoni tieħu azzjoni 
jekk tkun neċessarja biex tgħin ċerti Stati Membri jtejbu l-pjanijiet tagħhom; jitlob lill-
Kummissjoni tuża l-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni previsti fid-direttiva biex tgħin lil dawk 
l-Istati Membri li għandhom bżonn;

Garanzija ta' sigurtà tal-provvista enerġetika 
30. Jemmen li b'koordinament mas-SEAE, il-Kummissjoni għandha tiggarantixxi li l-Unjoni 

titkellem dwar l-enerġija b'vuċi waħda;

31. Iqis li l-pipelines esterni kollha u netwerks tal-enerġija oħra li jidħlu fit-territorju tal-
Unjoni Ewropea għandhom ikun regolamentati minn ftehimiet trasparenti u suġġetti għar-
regoli tas-suq intern, fosthom regoli dwar l-aċċess ta' terzi u klawsoli ta' destinazzjoni; 
jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-pipelines attwali u futuri u l-ftehimiet kummerċjali 
jirrispettaw l-acquis Ewropew fil-qasam tal-enerġija u biex tieħu azzjoni f'każ li jkun 
meħtieġ;

32. Jappella biex l-adeżjoni mal-Komunità tal-Enerġija tiġi estiża għal aktar pajjiżi ġirien tal-
UE; jenfasizza li l-Kummissjoni għandha tiggarantixxi u tesegwixxi implimentazzjoni fil-
pront u rigoruża tar-regoli tal-UE fil-qasam tal-enerġija mill-membri tagħha, 
partikolarment billi d-disponibilità tal-finanzjamenti mill-UE tkun suġġetta għall-
applikazzjoni tal-obbligi tat-Trattat;

33. Iqis li għandu jissaħħaħ il-kapitolu dwar l-enerġija li jkopri l-kooperazzjoni politika u 
teknoloġika f'kull ftehim ma' stati ġirien, partikolarment billi jissaħħew il-programmi 
dwar l-effiċjenza enerġetika u r-regoli tas-suq intern;

34. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li r-Russja reġgħet lura fil-laqgħat tal-Konferenza dwar il-Karta 
tal-Enerġija; jistieden il-Kummissjoni taħdem biex testendi t-trattat għal aktar pajjiżi u, 
fil-forum tal-Konferenza dwar il-Karta tal-Enerġija, taħdem favur soluzzjoni negozjata li 
twassal għar-ratifika totali tat-Trattat u tal-protokolli tiegħu mir-Russja; jisħaq fuq il-fatt li 
l-enerġija għandu jkollha post ċentrali fil-ftehim ta' wara l-Ftehim dwar is-Sħubija u l-
Kooperazzjoni (PCA) mar-Russja u li l-ftehim għandu jservi bħala bażi għar-relazzjonijiet 
individwali tal-Istati Membri mar-Russja;

35. Jitlob lill-Kummissjoni tiggarantixxi li r-regolament dwar is-Sigurtà tal-Provvista tal-Gass 
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tiġi applikata bi sħiħ wara li jkun daħal fis-seħħ, speċjalment il-mekkaniżmi ta' twissija 
bikrija tiegħu;

36. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri involuti jkomplu jipproċedu bl-
implimentazzjoni tal-proġett tal-UE tal-pipeline Nabucco, li jista' jżid konsiderevolment 
is-sigurtà tal-provvista tal-gass tal-Unjoni Ewropea; jitlob li l-kariga vakanti ta' 
koordinatur tal-EU tal-pipeline Nabucco timtela mill-aktar fis possibbli;

37. Jappella għal djalogu speċjali dwar l-enerġija mal-pajjiżi tar-reġjun tal-Kaspju, jilqa' 
b'sodisfazzjon il-ħidma fuq il-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp tal-Kaspju;

38. Jappella għall-promozzjoni tal-inizjattivi DESERTEX u tal-Pjan Solari Mediterranju billi 
jingħata appoġġ lill-impjanti tal-enerġija solari deċentralizzati fir-reġjun tal-Afrika ta' Fuq 
u l-kollegament tiegħu mal-grilja;

39. Jemmen li l-ħolqien ta' standards minimi tal-UE għall-għoti ta' liċenzji u ċ-ċertifikazzjoni 
tad-disinn għal impjanti tal-enerġija nukleari ġodda jkunu ta' siwi;

40. Jinkoraġġixxi u jagħti s-sostenn tiegħu lill-bini ta' terminali tal-LNG, partikolarment fl-
aktar pajjiżi vulnerabbli għal qtugħ tal-provvista tal-gass;

Promozzjoni tar-riċerka u żvilupp kif ukoll tal-innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija 
41. Jappella għall-monitoraġġ mill-qrib tal-implimentazzjoni tal-pjan SET u tal-

identifikazzjoni tal-ostakli għall-mobilizzazzjoni tal-investimenti privati;

42. Jagħti s-sostenn tiegħu għall-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda u effiċjenti mil-lat tal-ispejjeż 
għall-ħżin tal-elettriku, inkluż l-użu tal-idroġenu u ċelluli tal-fjuwil oħrajn, li jippermettu 
ż-żieda fis-sehem tas-sorsi rinnovabbli varjabbli;

43. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi u tappoġġa b'finanzjamenti l-proġetti pilota fl-UE 
għall-isfruttament ta' sorsi enerġetiċi interni mhux konvenzjonali, fosthom gass mix-shale; 
jitlob lill-Kummissjoni tassisti lill-Istati Membri biex iwettqu stħarriġ ġeoloġiku bil-għan 
li jiddeterminaw il-livell ta' riżorsi disponibbli fl-Unjoni u jitlob li dan jiddaħħal fl-
istrateġija fit-tul tal-Unjoni;

44. Jemmen li f'terminu ta' żmien medju, sorsi konvenzjonali u mhux konvenzjonali ta' gass 
naturali jirrappreżentaw l-aktar mod rapidu u faċli biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
karbonju qabel ma ngħaddu għal ekonomija mhux ibbażata fuq karburanti fossili, 
għaldaqstant jappella biex l-inizjattivi SET għall-qbid u ħżin tad-diossidu tal-karbonju 
(CCS) jiffokalizzaw ukoll fuq impjant tal-enerġija li jaħarqu l-gass u fuq emissjonijiet ta' 
bijokarburanti oħrajn;

45. Kif imsemmi fit-Tieni Analiżi dwar l-Enerġija, il-faħam għadu sors enerġetiku intern 
ewlieni u għalhekk l-Unjoni jmissha tkompli r-riċerka b'risq teknoloġiji nodfa tal-faħam 
bħall-gassifikazzjoni tal-faħam u l-likwefazzjoni tal-faħam;

46. Jagħti s-sostenn tiegħu favur aktar kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
biex jiġu garantiti l-inċentivi meħtieġa għal suq sostenibbli għall-bijomassa, filwaqt li 
jitqiesu l-kwistjonijiet tal-bijodiversità u tal-produzzjoni alimentari;
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47. Jemmen li r-riċerka u żvilupp fl-innovazzjoni tat-teknoloġija tal-enerġija għandhom ikunu 
prijorità ċentrali tat-Tmien Programm Qafas dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku u 
għalhekk għandu jkun hemm żieda sinifikanti fir-riżorsi allokati għal dawn is-
sottoprogrammi;

48. Ifakkar li r-riċerka fil-qasam tal-enerġija għandha tikkontribwixxi mhux biss għat-tnaqqis 
tal-gassijiet b'effett ta' serra u għat-tisħiħ tas-sigurtà tal-provvista, iżda wkoll għat-titjib 
tal-kompetittività tal-industrija Ewropea; f'dan ir-rigward, jemmen li impenn favur l-
istandardizzazzjoni mal-imsieħba strateġiċi tal-UE (bħaċ-Ċina, il-Ġappun, l-Indja, ir-
Russja u l-Istati Uniti) fir-rigward ta' teknoloġiji tal-enerġija ġodda, bħall-vetturi elettriċi, 
huma vitali biex jiggarantixxu li l-innovazzjonijiet Ewropej ikunu jistgħu jiġu totalment 
innegozati fuq is-suq internazzjonali;

Il-benefiċċji tal-konsumaturi u taċ-ċittadini fil-qalba tal-politika enerġetika tal-UE
49. Jemmen li l-arloġġi tad-dawl intelliġenti u l-progetti fil-qasam tal-enerġija b'mod ġenerali 

jirrikjedu kampanji ta' sensibilizzazzjoni biex il-benefiċċji tagħhom ikunu spjegati liċ-
ċittadini; jisħaq li sabiex  l-arloġġi tad-dawl intelliġenti jkunu suċċess huwa kruċjali li s-
soċjetà tkun mgħarrfa dwar il-benefiċċji tagħhom;

50. Jitlob lill-Kummissjoni twettaq monitoraġġ u tirrappurta lill-Parlament Ewropew dwar l-
implimentazzjoni tat-tielet pakkett dwar is-suq intern fir-rigward ta' miżuri nazzjonali bil-
għan li jipprevjenu l-faqar enerġetiku u jfakkar lill-Istati Membri fl-obbligi tagħhom skont 
id-dispożizzjonijiet ġuridiċi eżistenti;

51. Ifakkar lill-industrija enerġetika fl-obbligi tagħha skont it-tielet pakkett enerġetiku biex 
iddaħħal fatturi tal-enerġija ċari u li jinftiehmu; jemmen li l-mudelli għall-fatturi tal-
Forum taċ-Ċittadini għall-Enerġija tal-Kummissjoni għandhom jintużaw bħala bażi għall-
fatturi tal-enerġija standardizzati fl-Unjoni kollha;

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



PE445.675v01-00 12/15 PR\823053MT.doc

MT

NOTA SPJEGATTIVA

Is-sitwazzjoni enerġetika tal-Unjoni Ewropea qiegħda tħabbat wiċċha ma' ħafna sfidi. Il-
ġlieda tal-Ewropa għal futur enerġetiku hija waħda iebsa. Kulma jmur, l-UE qiegħda ssir iktar 
dipendenti mill-importazzjonijiet tal-enerġija barranija. Għandna sistema enerġetika li teħtieġ 
investimenti kbar filwaqt li l-Ewropa għadha ssofri l-konsegwenzi ta' kriżi ekonomika. Barra 
minn hekk ma rnexxilniex nimplimentaw il-leġiżlazzjoni tagħna stess fil-qasam tal-enerġija.

It-Trattat ta' Lisbona kkostitwixxa l-ewwel pass lejn it-tweġiba għal dawn il-problemi. Lill-
Unjoni jagħtiha ġabra ta' objettivi ċari: suq intern uniku tal-enerġija li jaħdem, sigurtà tal-
enerġija, effiċjenza enerġetika u promozzjoni ta' netwerks enerġetiċi u ta' sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli. L-Unjoni għandha wkoll qafas u bażi ġuridiċi sodi (Artikolu 194) biex tieħu 
azzjoni fil-politika enerġetika.

It-Trattat jiftaħ perjodu ġdid għall-Unjoni. Issa wasal iż-żmien biex l-objettivi u l-istrateġiji 
tagħna nadattawhom biex nimplimentaw totalment it-trattat. Din hija r-raġuni għaliex ir-
rapporteur tal-Parlament Ewropew temmen li jinħtieġu gwida strateġika u Strateġija dwar l-
Enerġija ġdida biex jintlaħqu l-objettivi tal-Artikolu 194 u l-objettivi 20-20-20 fil-pakkett 
għall-klima tagħna. L-azzjoni tal-UE tista' tissaħħaħ f'bosta punti. Wieħed minnhom huwa 
rappreżentat minn użu aħjar tar-riżorsi tal-baġit tal-UE għall-politiki tal-UE relatati mal-
enerġija u mal-klima. Ieħor huwa dak li jiġu stabbiliti modi aktar effikaċi mil-lat tal-ispejjeż 
għas-sostenn ta' aktar żvilupp u modernizzazzjoni tal-grilji tal-enerġija pan-Ewropej kif ukoll 
tal-iżvilupp ta' sistemi enerġetiċi b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju. Dan huwa kruċjali biex 
tinħoloq sinerġija bejn id-dimensjonijiet interni u esterni tal-politika enerġetika tal-UE. Ir-
rapporteur tal-PE temmen li teżisti rieda politika ċara favur aktar azzjoni f'dawn il-politiki 
enerġetiċi fuq livell tal-UE.

Ir-rapporteur tal-PE taqbel mija fil-mija mal-Kummissjoni li l-"qagħda attwali tal-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea fil-qasam tal-enerġija hija kumplessivament 
skarsa", anki meta mqabbla mal-leġiżlazzjoni tal-passat, bħat-tieni pakkett għas-suq intern 
tal-enerġija approvat fl-2003. U l-Kummissjoni għandha raġun biex tbigħ meta tagħti 
attenzjoni qawwija lill-implimentazzjoni ta' politika miftiehma mill-2007. Tagħmel ukoll sew 
meta tavża li minkejja li "jinħtieġu aktar passi, dawn il-miżuri la huma se jkunu kredibbli u 
lanqas effikaċi, jekk il-leġiżlazzjoni u l-programmi eżistenti ma jkunux totalment 
implimentati".

Objettivi strateġiċi. Azzjoni ġdida fil-qasam tal-enerġija għandha żżomm it-tliet objettivi 
enerġetiċi ġenerali attwali:
1. l-ewwel objettiv huwa dak li ngħaddu għal sistema enerġetika b'emissjonijiet baxxi ta' 

karbonju (is-suġġett tal-Ewwel Analiżi Strateġika dwar l-Enerġija tal-Kummissjoni u tal-
pakkett dwar il-klima).

2. it-tieni objettiv huwa dak li tiġi garantita s-sigurtà tal-provvista enerġetika għal kulħadd 
(is-suġġett li fuqu ffokalizzat it-Tieni Analiżi Strateġika dwar l-Enerġija tal-Kummissjoni 
tal-2008) aħna u ngħaddu għal sistema enerġetika u ekonomija b'emissjonijiet baxxi ta' 
karbonju.

3. u t-tielet objettiv huwa dak li jiġi garantit li l-ewwel żewġ objettivi jsaħħu wkoll il-
kompetittività tal-UE u jfornu enerġija lill-konsumaturi kollha bi prezzijiet raġonevoli.
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L-ewwel objettiv jista' jistabbilixxi, u kien stabbilit, f'termini ta' objettivi ta' tnaqqis tal-
emissjonijiet, b'objettivi sekondarji għas-sehem tal-enerġija rinnovabbli u tal-bijokarburant 
fit-taħlita tal-provvista enerġetika. Huwa diffiċli, u ma jkunx mixtieq, li jkun hemm l-istess 
preċiżjoni bħal fil-każ ta’ komponenti oħrajn tat-taħlita enerġetika (żejt, faħam, gass, 
nukleari). Dan huwa diffiċli billi l-prezzijiet ta' dawn is-sorsi enerġetiċi jvarjaw fis-suq dinji 
tal-materja prima u bl-istess mod se jvarja l-użu tagħhom. Ma jkunx mixtieq minħabba li s-
sehem tal-karburanti fossilli għandu jkun determinat mis-sehem ta' enerġija rinnovabbli, u ma 
għandux, u ma jistax, jiġi ffissat minn qabel. Huwa raġonevoli li jiġi ffissat objettiv għas-
sehem tas-sorsi rinnovabbli (indipendentement mit-tip ta' enerġija rinnovabbli użata) fit-
taħlita enerġetika kumplessiva biex jikkumpensa għaż-żieda fid-dipendenza minn 
importazzjoni ta' karburanti fossili u biex jintlaħqu l-objettivi ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tas-
CO2. Iżda, b'mod ġenerali, it-taħlita enerġetika għandha titħalla f’idejn l-atturi u l-kumpaniji 
fis-suq, li għandhom jagħmlu l-kalkoli tagħhom abbażi ta' politiki, inċentivi u sanzjonijiet ċari 
stabbiliti mill-UE.

Maż-żmien, l-ewwel objettiv biex tinkiseb ekonomija b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju se 
jaqdi t-tieni objettiv relatat mas-sigurtà tal-enerġija billi jnaqqas ir-rekwiżiti għall-
importazzjonijiet tal-Ewropa ta' żejt u gass. Fl-istess ħin, l-attenzjoni għandha wkoll tkun 
ikkonċentrata fuq l-kompetittività tal-UE u fuq l-aċċessibilità tal-prezzijiet tal-enerġija għall-
industrija tal-UE u għall-konsumaturi privati.

Finanzjament mill-baġit tal-UE: Omissjoni kbira fil-politika enerġetika attwali tal-UE hija 
l-fatt li l-finanzjament mill-UE ma ġiex dirett f'qasam li għadu jiġi kklassifikat, minkejja r-
reċessjoni, bħala waħda mill-ogħla prijoritajiet għall-gvernijiet u għaċ-ċittadini tal-Ewropa. 
Kif tafferma l-Kummissjoni, "is-sistemi enerġetiċi tal-UE jeħtieġu biljuni ta' euro 
f'investiment fin-netwerks, fil-produzzjoni u fil-kapaċitajiet ta' trasport tal-enerġija kif ukoll 
f'teknoloġiji nodfa. Dan għandu jkun tema fundamentali għall-istrateġija enerġetika futura".

Ir-rapporteur tal-PE temmen li l-Ewropa issa għandha tagħti lilha nnifisha l-mezzi biex 
timplimenta l-objettivi politiċi dikjarati tagħha fosthom l-objettivi 20-20-20 u l-artikoli tat-
Trattat ta' Lisbona dwar is-sigurtà enerġetika. L-Istrateġija dwar l-Enerġija l-ġdida jmissha 
tappoġġa l-infiq ta' aktar riżorsi mill-baġit tal-UE fuq il-politika enerġetika u tal-klima, ibda 
mill-perspettiva finanzjarja ta' wara l-2013.

Tradizzjonalment, il-kontribut Ewropew għall-politika enerġetika kien aktar ta' natura 
regolamentari pjuttost milli finanzjarja (bl-eċċezzjoni tal-finanzjament fir-R&Ż). Ir-
regolamentazzjoni Ewropea ffokalizzat fuq netwerks tal-enerġija u prodotti enerġetiċi. It-tliet 
pakketti konsekuttivi ta' leġiżlazzjoni tal-UE fil-qasam tas-suq intern tal-enerġija lkoll kienu 
mmirati għat-tneħħija tad-diskriminazzjoni fil-grilji tal-elettriku u fil-pipelines tal-gass u 
sabiex l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni jinbidlu fi trasportaturi universali ta' enerġija fl-
Ewropa kollha. It-teorija kienet li jekk l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni jingħataw l-
inċentivi korretti, huma u l-utenti tagħhom jiffinanzjaw l-infrastruttura meħtieġa tan-netwerk 
kollha kemm hi. Iżda qed isir dejjem iktar ċar li dan mhuwiex qed jiġri b'ritmu biżżejjed 
mgħaġġel biex iforni l-konnessjonijiet ġodda tal-grilja meħtieġa għas-sorsi rinnovabbli 
f'postijiet imbiegħda jew il-grilji intelliġenti biex jippermettu aktar interazzjoni bejn il-
ġeneraturi u l-klijenti kif ukoll ġestjoni aħjar tad-domanda għall-enerġija. Kif twissi l-
Kummissjoni, "mhux l-investiment kolli fl-infrastruttura se jkun fornut mis-suq biss", 
"speċjalment fejn in-natura transkonfinali ta' xi netwerks tikkumplika l-allokazzjoni tal-
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ispejjeż bejn l-Istati Membri."

Ir-rapporteur tal-PE temmen li l-Kummissjoni jmissha tikkontribwixxi għall-investiment fl-
infrastruttura. Hija għandha tiżviluppa l-infrastruttura strateġika mifruxa mal-UE kollha li 
tmexxi 'l quddiem l-integrazzjoni tal-UE u s-swieq reġjonali tal-enerġija kif ukoll iżżid l-
kapaċità ta' assorbiment għas-sorsi rinnovabbli. Meta mqabbla mal-bżonnijiet ta' investiment 
fl-enerġija tal-Ewropa, anki l-baġit tal-UE kollu kemm hu huwa ftit. Iżda kontribuzzjoni 
raġonevoli mill-baġit lill-politika enerġetika u tal-klima tkun tista':

 tallinja l-prijoritajiet baġitarji tal-UE mal-prijoritajiet politiċi tagħha;
 tgħin lill-aktar Stati Membri ġodda fl-istati ċentrali u tal-Lvant tal-Ewropa b'potenzjal 

kbir li jnaqqsu l-emissjonijiet u jipproduċu enerġija rinnovabbli;
 tintervjeni u tipprovdi inċentivi, meta l-mekkaniżmi tas-suq ma jkunux biżżejjed biex 

jiġu segwiti l-objettivi tal-UE fil-qasam tal-enerġija.

Billi l-baġit tal-UE huwa relattivament żgħir, ir-rapporteur tal-PE temmen li l-UE għandha 
teżamina kif għandha tuża l-baġit tal-UE b'tali mod li tipproduċi effetti ta' lieva qawwijin. 
Wieħed minn dawn il-modi jista' jkun dak li l-baġit Ewropew jintuża biex jiggarantixxi self 
biex jitħeġġew investimenti privati u minn sħubiji pubbliċi-privati kif issa ġie applikat mill-
fondi tal-enerġija tal-Pjan Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku. Dawn il-faċilitajiet ta' qsim tar-
riskju u skemi ta' self minn banek privati jkunu jservu ta' strument għas-sostenn tal-
investimenti fl-infrastruttura tal-enerġija u aktarx ikunu jistgħu jkomplu jissostiwixxu s-self 
tradizzjonali b'mod innovattiv.

Sostenn għas-sorsi rinnovabbli aktar effikaċi mil-lat tal-ispejjeż: Uħud mill-iskemi ta' 
sostenn finanzjarju nazzjonali huma konsiderevolment akbar mill-isforz tal-UE kollu. Iżda 
mod kif jista' jingħata aktar sostenn lill-enerġija rinnovabbli huwa li dawn il-finanzjamenti 
nazzjonali jintrabtu fi skemi pan-Ewropej. Għal dan il-għan, l-Istrateġija dwar l-Enerġija l-
ġdida għandha tqis li terġa' lura għall-proposta oriġinali tal-Kummissjoni għal sistema pan-
Ewropea ta' kummerċ fl-enerġija rinnovabbli jew f'garanziji tal-oriġini. Dan aktarx jibni 
ekonomiji ta' skala fl-Ewropa kollha u l-investiment jmur fejn ikun jista' jirrendi aktar. 
F'terminu ta' żmien medju, l-Ewropa tkun tista' wkoll taħdem favur swieq reġjonali għas-sorsi 
rinnovabbli fit-triq għal suq pan-Ewropew għas-sorsi rinnovabbli.

Effiċjenza enerġetika: Bosta partijiet interessati jqisu Strateġija dwar l-Enerġija ġdida bħala 
opportunità biex jissaħħaħ l-objettiv mhux vinkolanti tal-pjan 20-20-20: l-objettiv biex l-
effiċjenza enerġetika titjieb b'20% sal-2020. Ir-rapporteur tal-PE, madankollu, temmen li se 
jkun diffiċli li jiġi implimentat kwalunkwe objettiv ġuridikament vinkolanti tal-effiċjenza 
enerġetika, iżda minflok għandhom jkunu enfasizzati azzjonijiet effikaċi mil-lat tal-ispejjeż li 
jistgħu jisfruttaw aħjar l-iffrankar tal-enerġija tal-UE li għadu mhux użat. Huwa tajjeb li l-
Kummissjoni qiegħda teżerċita pressjoni fuq l-Istati Membri biex jagħmlu progress mill-
pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali dwar l-effiċjenza enerġetika, ippreżentati fl-2008, li fihom 
"jista' jsir ħafna titjib", skont il-Kummissjoni. 

Innovazzjoni. Huwa ċar li l-UE għandha bżonn tagħmel iżjed biex tlaqqa' u timmassimizza l-
isforzi tar-R&Ż tas-27 Stat Membru tagħha. L-UE dan tista' tagħmlu fi tliet modi – billi 
tlaqqa' u tikkoordina l-isforzi fir-riċerka (bħalma qiegħda tagħmel bl-Inizjattivi Industrijali 
Ewropej), billi tiffissa standards tekniċi u ġuridiċi għal tekniki ġodda (kif għamlet bil-qbid u 
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ħżin tal-karbonju), u billi tiffinanzja (kif qiegħda tagħmel permezz tal-programm ta' qafas 
dwar ir-riċerka). Iżda fil-pjan Strateġiku għat-Teknoloġija tal-Enerġija (SET), il-Kummissjoni 
tistqarr li l-investiment pubbliku u privat f'teknoloġija b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju 
jeħtieġ li jiżdied minn EUR 3 biljun għal EUR 8 biljun fis-sena mil-lum sal-2020. Ir-
rapporteur tal-PE temmen li għandna nsibu mod ġdid kif inħeġġu l-investiment privat fil-Pjan 
SET u bl-istess mod nerġgħu nikkonċentraw iżjed fuq it-tmien Programm Qafas dwar l-
Enerġija.

Politika enerġetika esterna. Id-dokument tal-Kummissjoni jelenka l-bosta djalogi li daħlet 
fihom l-UE fil-qasam tal-enerġija mal-organizzazzjonijiet internazzjonali, mas-sħab u 
fornituri barranin. Iżda l-aktar inizjattivi esterni importanti, mil-lat kruċjali tas-sigurtà tal-
enerġija, huma dawk li jiffokalizzaw fuq:

 l-estensjoni tar-regoli tal-UE relatati mas-suq tal-enerġija għall-pajjiżi ġirien; 
 id-diversifikazzjoni tas-sorsi u r-rotot tal-importazzjonijiet tal-enerġija. 

Ir-rapporteur tal-PE temmen li l-ewwel punt għandu jsir permezz tal-estensjoni tal-Komunità 
tal-Enerġija u impenn qawwi mar-Russja fi ħdan il-forum tal-Konferenza dwar il-Karta tal-
Enerġija u fil-kuntest tan-negozjati għal Ftehim dwar is-Sħubija u l-Kooperazzjoni mar-
Russja. Ta' min nifirħu lill-Moldova talli lestiet il-proċeduri ta' ratifika u allinjat il-
leġiżlazzjoni fil-qasam tal-gass mal-acquis tal-UE kif ukoll issieħbet fil-Komunità tal-
Enerġija f'Mejju 2010. L-Ukraina għad trid tesegwixxi r-ratifika iżda ssieħbet b'ċerti 
kundizzjonijiet f'Diċembru 2009 u għad trid tiżgura li l-leġiżlazzjoni tagħha fil-qasam tal-gass 
tikkonforma mal-acquis tal-UE.

It-tieni punt għandu jkun appoġġat bil-bini ta' terminali ġodda tal-gass naturali likwifikat, biex 
ikun jista' jinġieb il-gass fl-Ewropa mid-dinja kollha. It-terminali tal-LNG jistgħu jżidu kemm 
sorsi ġodda kif ukoll rotot ġodda tal-importazzjonijiet tal-gass. L-iżvilupp tal-Kuritur tan-
Nofsinhar permezz ta' proġetti bħall-pipeline Nabucco jistgħu wkoll jagħtu sorsi ġodda lill-
Ewropa, kif ukoll rotta ġdida għall-importazzjonijiet tal-gass. Ir-rapporteur tal-PE tfaħħar lill-
Kummissjoni talli ppruvat taħseb b'mod kreattiv dwar il-"mekkaniżmi possibbli biex tagħmel 
lieva fuq il-poter ta' akkwist tal-UE", u tistudja strumenti ġodda bħall-Korporazzjoni għall-
Iżvilupp tal-Kaspju, bħala mezz biex tlaqqa' d-domanda għall-enerġija tal-Ewropa b'tali mod 
li l-produtturi tal-gass tal-Asja Ċentrali jkunu mħeġġa jbigħu lill-Ewropa.

Bl-eċċezzjoni possibbli ta' Nabucco, ir-rapporteur tal-PE temmen li l-finanzjament biex iżid 
ir-reżiljenza tal-Ewropa għax-xokkijiet tal-enerġija esterni huwa, bħala regola ġenerali, 
jintefaq aħjar ġewwa l-UE pjuttost milli barra minnha. Dan minħabba li l-interkonnessjonijiet 
u ħżin transkonfinali tal-gass ġodda fl-UE jikkostitwixxu żieda dejjiema għall-infrastruttura 
tal-enerġija tal-Ewropa, u jirrappreżentaw espressjoni prattika tas-solidarjetà enerġetika fost l-
Istati Membri. Ir-reviżjoni attwali tar-Regolament dwar is-Sigurtà tal-Gass se jgħin dan il-
proċess. Iżda l-ħidma biex jinħoloq suq tal-gass aktar integrat għandha titkompla fil-perjodu 
kopert mill-Istrateġija dwar l-Enerġija l-ġdida. Għaldaqstant ir-rapporteur tal-PE tittama li 
f'din l-okkażjoni l-Kummissjoni timplimenta sinerġija bejn l-aspetti interni u esterni tal-
enerġija.


