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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-prijoritajiet għall-infrastruttura tal-enerġija għall-2020 u lil hinn 
(2011/2034(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu "Prijoritajiet tal-
infrastruttura tal-enerġija għall-2020 u wara – Pjan dettaljat għal netwerk tal-enerġija 
Ewropew integrat (COM(2010)0667),

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni dwar stima tal-
impatt fuq il-"Prijoritajiet tal-infrastruttura tal-enerġija għall-2020 u wara – Pjan dettaljat 
għal netwerk tal-enerġija Ewropew integrat (SEC(2010)1395),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu 'Ewropa 2020 - Strateġija 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv', COM(2010)2020,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem ‘Ewropa 2020 – Strateġija 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv' (COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem "L-enerġija rinnovabbli: 
nimxu lejn il-miri għall-2020" (COM(2011)0031),

– wara li kkunsidra d-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/KE1,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-26 ta' Mejju 2010 bit-titolu 
"Analiżi tal-alternattivi biex isir progress lil hinn mit-tnaqqis ta' 20 % tal-emissjonijiet ta’ 
gassijiet b'effett serra u l-valutazzjoni tar-riskju ta’ rilaxx tal-karbonju" 
(COM(2010)0265),

– wara li kkunsidra t-tielet pakkett leġiżlattiv dwar is-suq intern fil-qasam tal-enerġija bit-
titolu "Enerġija għall-Ewropa:  Suq reali bi provvista żgura"2,

– 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-gass3, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-26 ta' Jannar 2011 bit-titolu 
"Ewropa li tuża r-riżorsi b'effiċjenza – Inizjattiva ewlenija taħt l-Istrateġija Ewropa 2020" 
(COM(2011)0021),

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta-
6 ta' Settembru 2006 li tistabbilixxi linji gwida għal networks tal-enerġija trans-Ewropej u 

                                               
1 ĠU L 140, 5.6.2006, p. 16.
2 ĠU L 211, 14.8.2009.
3 ĠU L 295, 12.11.2010, p. 1.
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li tħassar id-Deċiżjoni Nru 96/391/KE u d-Deċiżjoni Nru 1229/2003/KE1,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tan-netwerks trans-
Ewropej tal-enerġija fil-perjodu 2007-2009 (COM(2010)0203),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 bit-titoli "Lejn Strateġija 
ġdida dwar l-Enerġija għall-Ewropa 2011 - 2020"2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Diċembru 2010 ir-Reviżjoni tal-Pjan ta' 
Azzjoni għall-Effiċjenza Enerġetika3, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tas-16 ta’ Ġunju 20104 u tas-17 ta’ Frar 20115

dwar Ewropa 2020,

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

– wara li kkunsidra l-Artikolu 170 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li 
skont dan l-Unjoni għandha tikkontribwixxi għat-twaqqif u l-iżvilupp ta’ netwerks trans-
Ewropej fl-oqsma ta’ infrastrutturi tat-trasport, tat-telekomunikazzjonijiet u tal-enerġija, 

– 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-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0000/2011),

A. billi l-isfidi maġġuri tagħna fil-qasam tal-enerġija huma l-affrontar tat-tibdil fil-klima, it-
tisħiħ tal-awtonomija tal-enerġija filwaqt li jitnaqqsu l-importazzjonijiet tal-karburanti 
fossili, jinkiseb suq tal-enerġija intern kompetittiv u jiġi żgurat aċċess universali għal 
enerġija sostenibbli, sikura u u bi prezz raġonevoli,

B. billi t-Trattat ta' Lisbona jipprovdi bażi legali speċifika għall-iżvilupp ta' politika 
enerġetika tal-UE li tippromwovi l-interkonnessjoni tan-netwerks tal-enerġija neċessarji 
għall-kisba ta' objettivi oħra tal-politika tal-enerġija tal-UE (il-funzjonament tas-suq tal-
enerġija, l-effiċjenza tal-enerġija u l-enerġija rinnovabbli u s-sigurtà tal-provvista),

C. billi nuqqas ta' modernizzazzjoni u aġġustament f'waqthom tal-infrastruttura tal-enerġija 
tal-Unjoni għal mudell ta' produzzjoni u konsum tal-enerġija aktar sostenibbli jista' jfixkel 
il-kapaċità li jinkisbu l-objettivi tal-enerġija u l-klima għall-2020 u jikkomprometti l-
objettiv fit-tul tal-2050 li jitnaqqsu l-emissjoni ta' gass b'effett ta' serra (GHG) b'80 sa 
95%,

                                               
1 ĠU L 262, 22.9.2006, p. 1.
2 Testi adottati, P7_TA(2010)0441.
3 Testi adottati, P7_TA(2010)0485.
4 Testi adottati, P7_TA(2010)0223.
5 Testi adottati, P7_TA(2011)0068.
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D. billi suq tal-enerġija tal-UE miftuħ, integrat u kompetittiv huwa meħtieġ ħalli jinkisbu 
prezzijiet kompetittivi, sikurezza u sostenibbiltà tal-enerġija, u billi t-tlestija ta' tali suq 
għadha tikkostitwixxi sfida importanti,

E. billi l-kapaċità ta' interkonnessjoni bejn l-Istati Membri għadha ġeneralment insuffiċjenti, 
u billi ċerti reġjuni għadhom iżolati, 

F. billi provvista u rotot ta' tranżitu alternattivi u interkonessjonijiet ġodda huma importanti 
ħalli jiġi żgurat li s-solidarjetà bejn l-Istati Membri ssir operattiva,

G. billi l-infrastrutturi tal-enerġija ppjanati llum għandhom ikunu konsistenti mal-objettivi 
fit-tul tal-UE fil-qasam tal-klima u l-enerġija,

H. billi l-effiċjenza enerġetika tirrappreżenta strument b'saħħtu u kost-effettiv għal futur tal-
enerġija sostenibbli u tista' tnaqqas parzjalment il-ħtieġa għal investiment fl-infrastruttura 
tal-enerġija,

I. billi l-grilji u l-arloġġi intelliġenti jipprovdu opportunità importanti ħalli tiġi stabbilita 
relazzjoni effiċjenti bejn il-produzzjoni tal-enerġija, it-trażmissjoni tal-enerġija u l-utenti,

J. billi l-proċeduri twal ta' awtorizzazzjoni u nuqqas ta' koordinament bejn l-entitajiet 
amministrattivi rriżultaw f'dewmien kbir u fi spejjeż addizzjonali, b'mod partikolari fil-
proġetti transkonfinali,

K. billi dibattitu pubbliku ta' kwalità għolja għandu jkun iggarantit u l-leġiżlazzjoni 
ambjentali Ewropea għandha tittieħed f'kunsiderazzjoni b'mod xieraq,

L. billi strumenti bbażati fuq is-suq għandhom jibqgħu l-bażi għall-finanzjament tal-
infrastruttura tal-enerġija, u billi ammont limitat ta' finanzjament pubbliku jista' jintħieġ 
għall-finanzjament ta' ċerti proġetti li mhumiex vijabbli minn aspett strettament 
kummerċjali,

I. L-ippjanar strateġiku tal-infrastrutturi tal-enerġija 

1. Jenfasizza l-importanza kruċjali ta' implimentazzjoni f'waqtha u sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
eżistenti, inkluż ix-xogħol regolatorju meħtieġ mit-tielet pakkett tas-suq intern tal-
enerġija; 

2. Jemmen li hemm bżonn approċċ tal-UE ħalli jittieħdu kompletament il-benefiċċji tal-
infrastruttura l-ġdida u jenfasizza l-bżonn li jiġi żviluppat metodu għall-għażla ta' proġetti 
infrastrutturali, ibbażat fuq prospettivi Ewropej u reġjonali u l-ottimizzazzjoni ta' effetti 
soċjoekonomiċi u ambjentali;

3. Jenfasizza li x-xenarju ta' riferiment użat għall-valutazzjoni tal-infrastruttura tal-enerġija 
għall-2020 għandha tkun konsistenti mal-objettivi tal-politika tal-enerġija ġenerali, mal-
pjan direzzjonali tal-UE għall-2050, u ma' politiki tal-UE oħra (bħat-trasport, il-bini u l-
Iskema għall-Iskambju ta' Kwoti ta' Emissjonijiet (ETS)), inklużi l-politiki tal-effiċjenza 
tal-enerġija (b'mod partikolari l-implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni għall-effiċjenza 
enerġetika (EEP) li ġej), kif ukoll l-impatt potenzjali tal-avvanzi fit-teknoloġija u l-
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iskjerament ta' inizjattivi “bliet intelliġenti”;

4. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi identifikat, skont l-importanza, meta l-infrastruttura tista' 
titnaqqas għall-minimu permezz ta' politiki ta' effiċjenza enerġetika, meta infrastruttura 
eżistenti tista' tittejjeb jew tiġi modernizzata u meta jkun hemm bżonn ta' infrastruttura 
ġdida li tista' tinbena qrib infrastruttura eżistenti;

5. Iqis li l-iżvilupp ta' infrastruttura tal-elettriku bejn l-UE u pajjiżi terzi jista' joħloq riskju ta' 
rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju jew iżied dan ir-riskju fejn dan huwa diġà 
preżenti; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta, fejn neċessarju, miżuri li jindirizzaw din 
il-kwistjoni, bħall-"mekkaniżmu għall-inklużjoni tal-karbonju" jew titlob il-konformità 
mad-Direttiva tal-UE 2009/28/KE; 

6. Jenfasizza li għandu jsir fokus akbar fuq is-sistemi tat-trażmissjoni interna li 
jikkontribwixxu b'mod sinifikattiv għall-integrazzjoni tas-swieq tal-enerġija u għall-
eliminazzjoni tal-gżejjer tal-enerġija u l-konġestjonijiet tat-trażmissjoni;

7. Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni biex tippromwovi l-kooperazzjoni reġjonali u jitlob aktar 
gwida fuq tali inizjattivi reġjonali;

II. Xenarju komprensiv tal-infrastruttura tal-iżvilupp

8. Iqis li, għalkemm il-Pjan ta' Għaxar Snin għall-Iżvilupp tan-Netwerk (TYNDP) jidentifika 
l-proġetti rilevanti tal-infrastruttura tal-elettriku, dan għandu ukoll jistabbilixxi l-
prijoritajiet li għandhom jiġu żviluppati sabiex jintlaħqu l-miri tal-UE fil-qasam tal-
enerġija u l-klima;

9. Jistieden lill-Kummissjoni, sabiex tiżgura governanza aħjar tal-ippjanar futur tal-
infrastruttura tal-elettriku u l-gass, tippreżenta proposta konkreta sabiex jittejbu t-
trasparenza u l-patreċipazzjoni pubblika fid-determinazzjoni tal-prijoritajiet tal-UE fl-
ambitu ta' proċess ta' patreċipazzjoni wiesa' tal-parti interessata li jinvolvi s-settur 
enerġetiku, l-esperti indipendenti, l-organizzazzjonijiet tal-kosumaturi u l-NGOs;

10. Iqis li t-TYNDP għandu jikkostitwixxi l-bażi ta' programm li jimxi minn sena għal oħra 
għall-iżvilupp ta' infrastruttura ta' trażmissjoni tal-elettriku Ewropea fi ħdan il-prospettiva 
Ewropea ta' pjanar fit-tul u taħt is-sorveljanza tal-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-
Regolaturi tal-Enerġija (ACER) u l-Kummissjoni;

11. Jenfasizza li l-promozzjoni ta' bini ta' infrastruttura għall-integrazzjoni effiċjenti u 
intelliġenti ta' enerġija rinovabbli hija kruċjali għall-ilħiq tal-objettivi tal-enerġija ġenerali 
u jilqa' l-prijorità mogħtija lill-grilja tal-Baħar tat-Tramuntana bħala element essenzjali 
għal supernetwerk Ewropew futur; jistieden lill-Kummissjoni tikkonsulta mal-partijiet 
interessati kollha ħalli tħaffef il-proċess tal-identifikazzjoni tal-awtostradi tal-elettriku u 
tippreżenta l-punti prinċipali lill-Parlament Ewropew sal-2014;

12. Jirrikonoxxi l-importanza ta' infrastrutturi ta' gass effiċjenti sabiex jissaħħu d-
diversifikazzjoni u s-sigurtà tal-provvista u titnaqqas d-dipendenza fuq l-enerġija; 
jenfasizza l-bżonn ta' aktar rekwiżiti flessibbli fl-infrastrutturi tal-gass, b'mod partikolari 
ħalli jiġu żgurati l-flussi fid-direzzjoni opposta, u jenfasizza li l-infrastrutturi tal-gass 
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għandhom jiġu żviluppati filwaqt li titqies b'mod sħiħ il-kontribuzzjoni tat-terminals 
LNG/CNG;

13. Iqis li l-iżvilupp ta' infrastruttura għal sorsi ta' gass mhux konvenzjonali għadu ma 
ngħatax l-attenzjoni neċessarja mill-Kummissjoni fir-rigward tal-kwistjonijiet legali, l-
analiżi taċ-ċiklu tal-ħajja u l-impatti ambjentali; jitlob lill-Kummissjoni twettaq 
valutazzjoni profonda fuq din il-kwistjoni;

14. Jenfasizza l-importanza ta' pjanar integrat tal-infrastruttura tal-enerġija għal sorsi ta' 
enerġija agrikoli u rurali fuq skala żgħira, ħalli jiġu promossi l-produzzjoni tal-enerġija 
deċentralizzata u l-iżvilupp rurali; 

15. Jenfasizza l-importanza ta' infrastruttura fil-livell ta' distribuzzjoni u r-rwol li l-produtturi-
konsumaturi u l-operaturi tas-sistemi ta' distribuzzjoni (DSOs) għandhom waqt l-
integrazzjoni ta' prodotti tal-enerġija deċentralizzati fis-sistema;

16. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippreżenta sal-2012 inizjattivi konkreti sabiex jiġi promoss l-
iżvilupp ta' kapaċitajiet ta' ħażna tal-enerġija (inklużi l-faċilitajiet ta' gass u idroġenu, l-
impjanti idroelettriċi, l-impjanti solari b'temperatura għolja u teknoloġiji oħra); 

17. Iqis li l-proġetti tal-qbid ta' diossidu tal-karbonju u tal-infrastruttura tat-trasport żviluppati 
mill-Kummissjoni għandhom jibqgħu għaddejja;  jistieden lill-Kummissjoni tabbozza 
rapport ta' nofs il-mandat li jivvaluta l-progress li sar bil-proġetti ffinanzjati mill-UE f'dan 
il-qasam;

18. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa b'mod kritiku u tirrevedi, fejn neċessarju, il-figuri li 
jirrigwardaw il-bżonnijiet ta' investiment pprovduti fil-komunikazzjoni dwar il-prijoritajiet 
tal-infrastruttura tal-enerġija, u jitlobha tirraporta lill-Kunsill u lill-Parlament fuq l-
investimenti potenzjament neċessarji;

III. Grilji intelliġenti

19. Jemmen li l-infrastrutturi tal-enerġija għandhom ikunu aktar u aktar orjentati lejn l-utent 
finali, b'fokus aktar qawwi fuq l-interazzjoni bejn il-kapaċitajiet tas-sistemi ta' 
distribuzzjoni u l-konsum; jirrimarka fuq il-benefiċċji ta' sistema tal-elettriku ġdida li 
tinkludi t-teknoloġiji u s-servizzi moderni bħall-miters intelliġenti, il-grilji intelliġenti u s-
servizzi interoperabbli tal-ġestjoni tad-domanda u l-provvista tal-enerġija, ġestiti permezz 
tal-ICT;

20. Jemmen li l-grilji intelliġenti u s-soluzzjonijiet ta' ġestjoni tal-enerġija joffru opportunità 
unika biex tingħata spinta lill-kompetittività tal-industrija Ewropea, b'mod partikolari għal 
dak li jirrigwarda l-SMEs; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposta ġdida li tinkludi 
obbligu vinkolanti li jintużaw il-miters intelliġenti għall-klijenti mhux residenzjali kollha 
sal-2014;

21. Iħeġġeġ l-Istati Membri, flimkien mal-entitajiet ta' standarizzazzjoni Ewropej u l-
industrija, biex iħaffu x-xogħol fuq l-istandards tekniċi għall-vetturi elettriċi u l-grilji u l-
miters intelliġenti, sabiex dan jitlesta sal-2012;
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22. Jirrimarka li l-Istati Membri diġà għandhom l-obbligu li jiddistribwixxu l-miters 
intelliġenti għal tal-anqas 80% tal-konsumaturi finali tagħhom sal-2020; jenfasizza li l-
Istati Membri għandhom jappoġġaw numru sinifikattiv ta' proġetti pilota għall-
konsumaturi residenzjali sabiex jagħtu spinta lill-proċess tal-innovazzjoni, kif ipprovdut 
fit-tielet pakkett tas-suq tal-enerġija;  jitlob li għandhom jiġu stabbiliti regoli ċari dwar il-
privatezza u l-protezzjoni tad-data skont l-liġi tal-UE fis-seħħ;

IV. Id-definizzjoni ta' kriterji ċari u trasparenti għall-proġetti ta' prijorità

23. Jilqa' l-kurituri ta’ prijorità identifikati mill-Kummissjoni u jaqbel fuq il-bżonn li jiġu 
ottomizzati l-fondi limitati;  jitlob metodoloġija ċara u trasparenti li twassal għall-
identifikazzjoni ta' proġetti ta' prijorità li jissodisfaw l-bżonnijiet urġenti Ewropej fir-
rigward tal-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sikurezza, sostenibbiltà u żvilupp tas-suq intern;

24. Jenfasizza li l-għażla ta' proġetti ta' interess Ewropew (PEIs) għandhom jitmexxew abbażi 
ta' kriterji oġġettivi u trasparenti u bl-involviment tal-partijiet interessati kollha; jenfasizza 
li l-PEIs kollha għandhom jikkontribwixxu għall-ksib ta' objettivi ta' politika tal-enerġija 
tal-UE u jqis li l-kriterji li ġejjin għandhom ikunu obbligatorji:

– il-proġetti għandhom ikunu ta' interess Ewropew maġġuri,

– in-neċessità tagħhom trid tintwera' abbażi ta' ġerarkija tal-infrastrutturi,

– iridu jikkonformaw mal-objettivi tal-klima u dawk ambjentali,

– għandhom ikunu konsistenti mal-politika tal-enerġija tal-UE fit-tul (u dan jippermetti 
l-applikazzjoni flessibbli u multifunzjonali u jevita l-effetti lock-in), 

– huma għandhom jużaw teknoloġiji ttestjati bħall-ICT u l-grilji intelliġenti;

25. Huwa tal-opinjoni li, skont in-natura tal-infrastruttura u sabiex ikun hemm aktar 
prijoritizzazzjoni tal-proġetti, il-kriterji li għandhom jitqiesu għandhom jinkludu:

– il-kontribuzzjoni għat-tneħħija tal-gżejjer tal-enerġija,

– il-kost-effettività,

– il-maturità tal-proġetti

– it-tnaqqis ta' interuzzjonijiet potenzjali tal-provvista tas-sorsi tal-enerġija rinovabbli 
(RES), 

– l-impatt ambjentali,

– l-interess pubbliku;

26. Jenfasizza li għandha tiġi ggarantita l-valutazzjoni ta' ostakli possibbli li jolqtu żvilupp tal-
infrastruttura tal-enerġija mmexxi mis-suq;

27. Jenfasizza li t-trasparenza għandha tissaħħaħ billi l-pubbliku jiġi informat b'mod ċar dwar 
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l-iskop ta' kull proġett; jitlob li l-provi ta' konformità mal-kriterji jkunu vverifikati fil-
kuntest ta' konsultazzjonijiet pubbliċi;

V. Proċeduri rapidi u trasparenti għall-għoti tal-permessi

28. Jaqbel dwar il-bżonn li tiġi żgurata implimentazzjoni f'waqtha tal-proġetti ta' interess 
Ewropew u jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex il-proċeduri għall-għoti tal-permessi 
jiġu ssemplifikati, jissaħħaħ il-koordinament tagħhom u jittejbu, sakemm jiġi rispettat il-
prinċipju ta' sussidjarjetà;

29. Jilqa' l-istabbiliment ta' awtorità ta' kuntatt nazzjonali għal kull proġett ta' interess 
Ewropew ('one stop shop') bħala punt amministrattiv uniku ta' interazzjoni bejn il-
kuntratturi u l-awtoritajiet differenti involuti fil-proċeduri ta' awtorizzazzjoni; hu tal-
fehma li, fir-rigward tal-proġetti transkonfinali, għandhom jiġu żgurati koordinament 
ulterjuri bejn il-'one stop shops' nazzjonali u rwol akbar għall-Kummissjoni f'dan it-tip ta' 
koordinament;

30. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi jekk jistgħux jitwaqqfu proċeduri konġunti jew 
koordinati għall-istabbiliment ta' miżuri fundamentali konkreti (skambji regolari ta' 
informazzjoni, komunikazzjoni f'waqtha tad-deċiżjonijiet, mekkaniżmi konġunti għas-
soluzzjoni tal-problemi, eċċ.); iħeġġeġ lill-Kummissjoni tivvaluta l-possibilità li 
timmodifika ċerti aspetti tal-leġiżlazzjoni amministrattiva nazzjonali;

31. Jilqa' l-introduzzjoni ta' limiti ta' żmien sa meta l-awtoritajiet eżekuttivi relevanti jridu 
jilħqu deċiżjoni finali; jistieden lill-Kummissjoni tkompli tevalwa din l-inizjattiva, waqt li 
tqis il-firxa varjata ta' speċifiċitajiet proġettwali u l-karatteristiki territorjali tal-proġetti, u 
tivvaluta kemm ikun xieraq li jintużaw proċeduri ta' arbitraġġ bħala għodda għat-teħid 
tad-deċiżjoni finali;

32. Jinkoraġġixxi approċċ aktar parteċipatorju u jirrikonoxxi li l-iżgurar ta' aċċettazzjoni 
akbar tal-proġetti tal-infrastruttura tal-enerġija min-nies tal-post jimxi id f'id mal-
involviment tagħhom fl-iżvilupp ta' dawn il-proġetti mill-iktar stadju kmieni possibbli;
jitlob il-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili fil-proċess ta' konsultazzjoni għall-proġetti ta' 
interess Ewropew;

33. Jitlob lill-Kummissjoni tkompli tevalwa jekk mekkaniżmi kompensatorji jistgħux ikunu 
utli għall-approvazzjoni tal-proġetti transkonfinali li ma jġibux magħhom benefiċċji għal 
ċerti reġjuni (ta' tranżitu) imma li madankollu huma meħtieġa biex jinkisbu l-objettivi tal-
UE fil-qasam tal-enerġija;

VI. L-istrumenti ta' finanzjament 

34. Jinnota li l-investimenti fil-grilji huma ċikliċi u għandhom jitqiesu mill-prospettiva 
storika; jindika li biċċa sew tal-infrastruttura li nbniet tul dawn l-aħħar deċennji għall-
interkonnessjoni tal-impjanti tal-enerġija ċentralizzati se jkun għadda żmienha fis-snin li 
ġejjin; jindika li s-soċjetà se tistenna li l-ispejjeż biex tiġi implimentata infrastruttura 
ġdida jiġu ottimizzati;

35. Jisħaq fuq il-fatt li hemm bżonn li l-maġġoranza tal-ispejjeż tal-investimenti 
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infrastrutturali tiġi ffinanzjata mis-suq u tkun ibbażata fuq il-prinċipju li "l-utent iħallas"; 
hu tal-fehma li, meta proġetti fundamentali ma jkunux attraenti għas-suq imma jkun 
meħtieġ l-iżvilupp tagħhom sabiex jinkisbu l-objettivi dikjarati, għandu jintuża l-
finanzjament pubbliku bħala lieva għall-investiment privat billi titwaqqaf taħlita 
innovattiva ta' strumenti finanzjarji;

36. Jenfasizza li qafas regolatorju stabbli, prevedibbli u xieraq hu kruċjali għall-promozzjoni 
tal-investiment;

37. Jisħaq fuq il-fatt li għandhom jiġu kemm jista' jkun sfruttati l-għodda bbażati fis-suq, 
inklużi l-bonds proġettwali, il-garanziji tas-self, il-faċilitajiet għall-kondiviżjoni tar-riskji, 
l-inċentivi għall-finanzjament tas-sħubiji bejn is-settur pubbliku u dak privat, is-sħubiji 
mal-BEI u l-użu tad-dħul mill-ETS, f'konformità mal-objettivi tal-UE fil-qasam tal-
enerġija u l-klima;

38. Ifakkar fl-importanza ta' tariffi trasparenti u mhux diskriminatorji bl-intenzjoni li jiġu 
żgurati allokazzjoni xierqa tal-ispejjeż għall-investimenti transkonfinali, prezzijiet ġusti 
għall-konsumatur u aktar kompetittività;

39. Jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex, fl-2011, tippreżenta proposta li tindirizza l-
allokazzjoni tal-ispejjeż fi proġetti teknoloġikament kumplessi jew transkonfinali;

40. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, u lill-Istati Membri.


