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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pjan direzzjonali għall-Enerġija 2050, futur bl-enerġija
(2012/2103(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 
2050” u d-dokumenti ta’ ħidma li jakkumpanjawha (COM(2011)0885),

– wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-impatt tal-impjanti fotovoltajċi fuq 
il-mergħat (B7-0186/2012),

– wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-twettiq ta' impjanti enerġetiċi li 
jisfruttaw il-mewġ tal-mareat (B7-0192/2012), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Ġunju 20121 dwar Kooperazzjoni fir-
rigward tal-politika enerġetika ma' sħab lil hinn mill-fruntieri tagħna: Approċċ strateġiku 
għal provvista sikura, sostenibbli u kompetittiva tal-enerġija,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Marzu 2012 dwar Pjan direzzjonali għal 
ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-2050 
(2011/2095(INI))2,– 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, tal-
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali (A7-0000/2012),

Objettivi tal-Pjan Direzzonali għall-Enerġija UE2050

1. Jirrikonoxxi l-benefiċċji għall-Istati Membri ta’ ħidma flimkien għal trasformazzjoni tas-
sistema tal-enerġija li trid tibda issa; japprova, għalhekk, il-Pjan Direzzjonali għall-
Enerġija 2050 tal-Kummissjoni bħala l-bażi biex tiġi proposta inizjattiva leġiżlattiva u 
inizjattivi oħrajn dwar il-politika enerġetika bl-għan li jiġi żviluppat qafas ta’ politika 
għall-2030, inklużi tragwardi u objettivi; jinnota li d-definizzjoni ta’ objettivi tal-enerġija 
għall-2050 tassumi governanza pan-Ewropea; isegwi, fl-ispirtu tal-Unjoni, strateġija li se 
tippermetti lill-Istati Membri jikkooperaw u ma jħossuhomx repressi taħt il-Pjan 
Direzzjonali;

2. Jinnota li l-istrateġiji proposti għall-2030 u l-2050 mhumiex ta’ natura deterministika, iżda 
pjuttost iservu bħala bażi għal djalogu kostruttiv dwar kwistjonijiet relatati mal-industrija, 
ir-riċerka u l-enerġija; 

3. Jenfasizza l-importanza tal-politika enerġetika tal-UE waqt il-kriżi finanzjarja; jenfasizza 
r-rwol li potenzjalment jista’ jkollha l-enerġija sabiex jiġu xprunati t-tkabbir u l-
kompetittività fl-UE; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi strateġiji għal wara l-2020 u 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2012)0238.
2 Testi adottati, P7_TA(2012)0086.
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tippreżenta qafas ta’ politika 2030 għall-politika enerġetika Ewropea; iħeġġeġ lill-Istati 
Membri jżidu l-isforzi attwali tagħhom biex jilħqu l-objettivi 2020 attwali fil-qasam tal-
politika enerġetika tal-UE;

4. Jenfasizza li politika ċara politika u qafas regolatorju ċari se jistimulaw l-investimenti 
neċessarji għal investimenti enerġetiċi b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju; 
Jenfasizza l-importanza ta’ strateġija enerġetika kkonċentrata fuq iż-żieda tas-sigurtà u l-
kompetittività ekonomika tal-UE permezz ta' miżuri bħalma huma d-diversifikazzjoni tar-
rotot u s-sorsi tal-enerġija, u l-effiċjenza enerġetika;

5. Ifakkar li hija l-kompetenza ta' kull Stat Membru li jiddefinixxi t-taħlita enerġetika tiegħu 
stess; jirrikonoxxi li l-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050 jikkomplementa l-isforzi 
nazzjonali, reġjonali u lokali biex tiġi mmodernizzata l-provvista tal-enerġija; 
jirrikonoxxi, għalhekk, kemm il-ħtieġa li l-Istati Membri jaħdmu flimkien abbażi ta' 
objettivi komuni, kif ukoll ir-rwol importanti li jrid ikollha l-UE; iħeġġeġ lill-Istati 
Membri u l-Kummissjoni jkomplu jsegwu għażliet li jistgħu jissodisfaw l-objettiv ta’ 
dekarbonizzazzjoni tal-UE b’mod ekonomikament effiċjenti, sikur u sostenibbli, u biex 
ikomplu bl-isforzi sabiex jisfruttaw b’mod sħiħ il-potenzjal ta’ ffrankar tal-enerġija 
kosteffikaċi, appoġġat, inter alia, bl-istrumenti finanzjarji disponibbli tal-Unjoni; 
jirrikonoxxi, fl-istess ħin, il-merti li jiġi żviluppat approċċ Ewropew ikkoordinat, u fejn 
xieraq, komuni;

6. Jirrikonoxxi l-konklużjonijiet milħuqa fil-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija li t-tranżizzjoni 
tas-settur enerġetiku fuq skal pan-Ewropea hija teknikament u ekonomikament fattibbli, u 
tista’ tkun inqas għalja fuq perjodu ta’ żmien fit-tul minn kontinwazzjoni tal-politiki 
attwali skont ċerti suppożizzjonijiet;

Elementi ewlenin tal-istrateġija fit-tul

7. Jirrikonoxxi l-konklużjonijiet milħuqa fil-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050 li hemm 
similaritajiet bejn l-azzjonijiet li jridu jittieħdu fix-xenarji analizzati sabiex tiġi 
ttrasformata s-sistema enerġetika tal-UE, indipendentement mid-direzzjoni speċifika 
magħżula biex tinkiseb sistema enerġetika 2050 b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju; 
jemmen li l-enerġija rinnovabblim l-effiċjenza enerġetika u l-infrastruttura enerġetika 
huma għażliet "mingħajr dispjaċir";

8. Jirrikonoxxi li sehem ikbar ta’ enerġija rinnovabbli lilhinn mill-2020 huwa aspett ċentrali 
ta’ sistema enerġetika iktar sostenibbli; jirrikonoxxi, barra minn hekk, li x-xenerji ta’ 
dekarbonizzazzjoni esplorati fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni jassumu sehem ikbar ta' 
enerġija rinnovabbli fit-taħlita enerġetika tal-UE ta' madwar 30% tal-konsum finali gross 
tal-enerġija fl-2030;

9. Jenfasizza li effiċjenza enerġetika u ffrakar enerġetiku mtejba se jkollhom rwol essenzjali 
fit-trasformazzjoni tas-sistema enerġetika, u li l-ilħuq tal-objettivi 2020 huwa bażi 
importanti għal progress ulterjuri sal-2050; jirrakkomanda, f’dan ir-rigward, li l-effiċjenza 
enerġetika tkun integrata fil-curricula nazzjonali tal-edukazzjoni fl-Istati Membri;

10. Jenfasizza l-ħtieġa urġenti ta’ infrastruttura ġdida, intelliġenti u flessibbli – inklużi grilji 
intelliġenti u arloġġi intelliġenti – u ta’ ppjanar tan-netwerk integrat kompletament sabiex, 
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inter alia, jiġu integrati s-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli lokali u iktar imbiegħda madwar l-
UE, kif intwera li huwa neċessarju; jenfasizza, barra minn hekk, il-ħtieġa urġenti tal-
istabbiliment ta’ mekkaniżmi sabiex l-UE tkun tista' tiffinanzja proġetti infrastrutturali ta' 
interess komuni;

Enerġija rinnovabbli

11. Jenfasizza li approċċ Ewropew ikbar fir-rigward tal-politika dwar l-enerġija rinnovabbli 
huwa kruċjali fuq perjodu ta' żmien medju u fit-tul; iħeġġeġ lill-Istati Membri jaħdmu 
flimkien sabiex jottimizzaw il-kosteffikaċja tal-espansjoni tal-enerġija rinnovabbli u 
sabiex jiġi żgurat li l-investimenti jsiru fejn ikunu l-iktar produttivi u effiċjenti, filwaqt li 
jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tal-Istati Membri; jenfasizza, f’dan il-kuntest, ir-rwol 
importanti tal-Kummissjoni bħala faċilitatur; jinnota li l-enerġija rinnovabbli, fuq perjodu 
ta’ żmien fit-tul, se timxi lejn iċ-ċentru tat-taħlita tal-enerġija fl-Ewropa, mill-iżvilupp tat-
teknoloġija għall-produzzjoni tal-massa u l-użu, minn skala żgħira għal skala akbar, bl-
integrazzjoni ta’ sorsi lokali u aktar remoti, u minn enerġija sussidjata għal waħda 
kompetittiva; jenfasizza li n-natura li qed tnbidel tal-enerġija rinnovabbli tirrikjedi li jsiru
bidliet fil-politika bl-għan li tinkiseb integrazzjoni ikbar tas-suq; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi 
appoġġata t-tneħħija gradwali ta’ skemi hekk kif it-teknoloġiji u l-katini ta’ provvista 
jimmaturaw u jiġu riżolti l-fallimenti tas-suq;

Infrastruttura u s-suq intern tal-eberġija

12. Jenfasizza li, hekk kif l-Istati Membri jsegwu l-għan ta’ sigurtà tal-enerġija u dipendenza 
enerġetika, jeħtieġ li l-enfasi tkun iktar fuq mudell ta’ interdipendenza enerġetika billi jiġi 
żgurat l-ikkompletar rapidu tas-suq intern tal-enerġija tal-UE u tal-infrastruttura ta’ 
supergrid tal-UE li tgħaqqad it-Tramuntana man-Nofsinhar, u l-Lvant mal-Punent; 
jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat li l-iżviluppi politiċi u regolatorji fl-Istati Membri se 
jeliminaw ix-xkiel infrastrutturali pendenti u li mhux se joħolqu ostakli ġodda għall-
integrazzjoni tas-suq tal-elettriku u l-gass jew tal-enerġija; jenfasizza, barra minn hekk, li 
d-deċiżjonijiet tal-politika tal-enerġija f’kull sistema nazzjonali jeħtieġ iqisu kif tali 
deċiżjonijiet jistgħu jaffettwaw Stati Membri oħrajn;

13. Jenfasizza l-ħtieġa ta’ suq kompletament integrat sal-2014; jinnota l-importanza ta’ 
implementazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni tas-suq intern tal-enerġija fl-Istati Membri kollha 
u l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-ebda Stat Membru jew reġjun ma jibqa’ iżolata min-netwerks 
Ewropej tal-gass u tal-elettriku wara l-2015 u jispiċċa b’sigurtà enerġetika pperikolata 
minħabba nuqqas ta’ konnessjonijiet xierqa; jenfasizza l-ħtieġa li jitqies l-impatt soċjali 
filwaqt li jiġi żgurat li l-preżżijiet tal-enerġija jirriflettu aħjar l-ispejjeż;

14. Jenfasizza l-isfidi l-ġodda, bħalma hija l-ħtieġa ta’ riżorsi flessibbli fis-sistema tal-enerġija 
(eż. ħażna, ġestjoni tad-domanda u ġenerazzjoni flessibbli), li se jinqalgħu bħala l-
kontribut ta’ żidiet varjabbli ta’ ġenerazzjoni rinnovabbli; jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm 
kapaċità suffiċjenti disponibbli sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista tal-elettriku; 
jenfasizza, f’dan ir-rigward, li l-iżviluppi tal-politika fl-Istati Membri ma għandhomx 
joħolqu ostakli ġodda għall-integrazzjoni tas-suq tal-elettriku – jew tal-gass;

15. Jinsab imħasseb bid-dewmien tal-ikkompletar tal-tal-Kuritur tan-Nofsinhar; jenfasizza l-
ħtieġa li tinkiseb sigurtà enerġetika permezz tad-diversifikazzjoni tal-enerġija u jenfasizza 
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l-potenzjal ta’ kuritur komplementari LNG fil-Mediterran tal-Lvant, bħala sors flessibbli 
ta’ enerġija u inċentiv għal kompetizzjoni ikbar fis-suq intern tal-enerġija tal-UE;

16. Ifakkar li s-swieq iridu jkomplu jkollhom ir-rwol ewlieni fl-iffinanzjar tal-investimenti fl-
infrastruttura enerġetika, filwaqt li jirrikonoxxi li hemm xi proġetti li jafu jirrikjedu 
appoġġ pubbliku minimu sabiex jattiraw finanzjament privat; jenfasizza li kwalunkwe 
kontribut mill-finanzi pubbliċi għandu jkun ibbażat fuq kriterji ċari u trasparenti u 
m’għandux jgħawweġ il-kompetizzjoni u għandu jqis l-interessi tal-konsumaturi;

17. Jenfasizza r-rwol ta’ approċċ ta’ punt uniku ta' servizz fl-ikkomplementar tal-objetti ta’ 
simplifikazzjoni tal-UE biex tinqata’ l-burokrazija żejda, sabiex b’hekk l-awtorizzazzjoni 
u l-proċeduri għal permess ikunu iktar rapidi u jitnaqqas il-piż amministrattiv minn fuq il-
kumpaniji li jkunu qed ifittxu awtorizzazzjoni fir-rigward tal-iżvilupp tal-infrastruttura 
enerġetika, filwaqt li jiġi garantit ir-rispett tar-regoli u r-regolamenti applikabbli; jistieden 
lill-Istati Membri biex jirrevedu l-proċeduri tagħhom f'dan ir-rigward;

18. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-komunità internazzjonali jżommu l-stituzzjonijiet 
edukattivi li kapaċi jipproduċu ħaddiema b'ħiliet speċjalizzati fl-oqsma tas-sikurezza, is-
sigurtà u l-ġestjoni tal-iskart tal-enerġija;

Ir-rwol tas-sorsi speċifiċi tal-enerġija

19. Jaqbel mal-Kummissjoni li l-gass naturali se jkun ta’ importanza kritika għat-
trasformazzjoni tas-sistema enerġetika, minħabba li jirrappreżenta mod rapidu u 
kosteffikaċi biex titnaqqas id-dipendenza fuq fjuwils fossili li jniġġsu iktar, u b’hekk 
jitnaqqsu l-emissjonijiet b’effett ta’ serra;

20. Jirrikonoxxi r-rwol ewlieni tal-gass, kemm fit-tranżizzjoni għal sistema enerġetika b'livell 
baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju kif ukoll bħala back-up flessibbli, u għall-kapaċità ta’ 
bbilanċjar fejn il-provvisti tal-enerġija rinnovabbli huma varjabbli;

21. Jemmen li l-gass mhux konvenzjonali għandu rwol fit-taħlita enerġetika futura tal-UE, u 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jqisu l-iżviluppi relatati mal-gass mhux 
konvenzjonali fil-formulazzjoni ta' xenarji ta' prospetti enerġetiċi futuri;

22. Jenfasizza l-importanza tal-Qbid u Ħżin tad-Diossidu tal-Karbonju (CCS) fit-triq lejn l-
2050 u d-dekarbonizzazzjoni; jenfasizza li l-Qbid u Ħżin tad-Diossidu tal-Karbonju ikunu 
lesti sal-2030 jekk il-fjuwils fossili jridu jibqgħu sinifikanti fit-taħlita tal-enerġija; 
jenfasizza li s-CSS huwa wkoll għażla importanti għad-dekarbonizzazzjoni ta’ diversi 
industriji tqal u, flimkien mal-bijomassa, jista’ jipprovdi valuri "mingħajr karbonju”;

23. Jinnota li l-użu ottimali, sikur u sostenibbli tar-riżorsi tal-enerġija domestiċi u l-
kompetittività tal-infrastruttura meħtieġa għall-provvista stabbli tal-enerġija domestika 
jew importata, inkluż ir-raffinar, jista' jikkontribwixxi għal iżjed sigurtà tal-enerġija.

Sfidi globali fil-qasam tal-enerġija

24. Filwaqt li jirrikonoxxi li l-UE topera f'kuntest globali, ifakkar fil-Konklużjonijiet tal-
Kunsill tat-TTE ta' Novembru 2011 dwar it-tisħiħ tad-dimensjoni esterna tal-politika dwar 
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l-enerġija tal-UE, il-ħtieġa għal approċċ usa' u aktar koordinat tal-UE għar-relazzjonijiet 
internazzjonali dwar l-enerġija sabiex jintlaħqu sfidi globali dwar l-enerġija u t-tibdil fil-
klima, jiġu indirizzati kwistjonijiet dwar il-kompetittività u r-rilokazzjoni tal-
emmissjonijiet tal-karbonju, filwaqt li fl-istess ħin tiġi żgurata provvista ta' enerġija bla 
ebda periklu, sikura u diversifikata;

25. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żgurata s-sigurtà enerġetika tal-UE permezz ta’ sorsi alternattivi 
ta’ enerġija u l-ħtieġa li titnaqqas id-dipendenza fuq l-importazzjonijiet; jenfasizza, 
għalhekk, l-importanza emerġenti tal-esplorazzjoni tal-meded taż-żejt u l-gass fil-Baħar 
Mediterran u fl-Artiku; jemmen li hemm ħtieġa urġenti biex tiġi żviluppata politika tal-UE 
dwar it-tħaffir għaż-żejt u l-gass, inkluża d-delineazzjoni ta’ żoni ekonimiċ esklussivi 
(EEZs) tal-Istati Membri tal-UE u ta' pajjiżi terzi relevanti skont il-Konvenzjoni 
UNCLOS, li għaliha huma firmatarji l-Istati Memrbi kollha tal-UE u għaldaqstant l-UE;

26. Jenfasizza li l-għaoti ta’ drittijiet ta’ tal-liċenzjar għat-tħaffir u d-delineazzjoni tal-EEZs se 
jsiru sors ta’ frizzjoni ma’ pajjiżi terzi, u l-UE għandha żżomm profil għoli f’dan ir-
rigward; jenfasizza li l-enerġija għandha tintuża bħala mutur għall-paċi, il-kooperazzjoni u 
l-istabilità;

27. Jinnota l-importanza ta’ kooperazzjoni wiesgħa fir-reġjun tal-Artiku, b’mod partikolari 
bejn il-pajjiżi fl-isfera Ewro-Atlantika; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni biex tressaq 
valutazzjoni olistika tal-benefiċċji u r-riskji tal-involviment tal-UE fl-Artiku;

28. Jenfasizza l-importanza tat-tisħiħ tal-kooperazzjoni u d-djalogu ma’ sħab strateġiċi fil-
kamp tal-enerġija; jenfasizza l-importanza li l-UE titkellem b’vuċi waħda vis-à-vis 
partijiet terzi dwar kwistjonijiet ta’ enerġija; jenfasizza r-rwol tal-Kummissjoni fil-
koordinazzjoni u l-appoġġ tal-azzjonijiet tal-Istati Membri;

Skema għan-Negozjar ta' Emissjonijiet (ETS)

29. Jirrikonoxxi li l-ETS hija l-istrument prinċipali – iżda mhux uniku - għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet industrijali u l-promozzjoni tal-investiment f'teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi 
ta' karbonju; jinnota li huwa meħtieġ titjib addizzjonali tal-ETS; jinnota li kwalunkwe 
bidla fl-ETS tirrikjedi valutazzjoni bir-reqqa tal-impatt fuq il-prezzijiet tal-elettriku u fuq 
il-kompetittività tal-l-industriji li jużaw ħafna enerġija; jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jiffaċilitaw l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet teknoloġiċi innovattivi mill-
industriji Ewropej;

30. Jistieden lill-UE tkompli bir-rwol attiv tagħha fin-negozjati internazzjonali dwar il-ftehim 
globali dwar il-klima; huwa tal-fehma li d-diplomazija fir-rigward tal-klima għandha taqa’ 
taħt il-kappa tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE); jenfasizza li l-UE 
teħtieġ tkun taf xi jkunu l-konsegwenzi tal-falliment li jiġi konkluż ftehim globali dwar it-
tibdil fil-klima;

Riċerka, teknoloġiji ġodda u fjuwils alternattivi

31. Jemmen li l-prezzijiet għandhom rwol kruċjali fl-investiment relatat mal-enerġija u fil-
produzzjoni tal-enerġija; jinnota li l-politiki differenti tal-Istati Membri biex jippromwovu 
l-enerġija rinnovabbli juru kemm suċċessi kif ukoll problemi; huwa tal-fehma li l-
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prezzijiet reċenti relattivament għolja tal-fjuwils fossili jippromwovu l-iżvilupp ta’ 
enerġija rinnovabbli; jinnota, madankollu, lli f’ċerti Stati Membri l-promozzjoni tal-
enerġija rinnovabbli permezz ta’ appoġġ finanzjarju tista’ twassal għal prezzijiet tal-
enerġiji għoljin;

32. Jemmen li, filwaqt li l-kontijiet tal-enerġija fl-Ewropa għolew matul is-snin reċenti, dan l-
iżvilupp ta’ bidu għal approċċ “intelliġenti” u bbażat fuq is-sens komun fir-rigward tal-
effiċjenza enerġetika u l-iffrankar enerġetiku; jemmen, minkejja dan, li r-rwol tat-
teknoloġiji tal-ICT qed isir dejjem iktar importanti għall-enerġija; jenfasizza, f’danil-
kuntest, ir-rwol ta’ arloġġi intelliġenti biex il-konsumaturi jiġu pprovduti b’data dwar il-
konsum tal-enerġija fid-djar u n-negozji;

33. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li Horizon 2020 u s-Sħubiji Ewropej għall-Innovazzjoni 
taħt l-Unjoni tal-Innovazzjoni jagħtu prijorità lill-bżonn li jiġu żviluppati t-tipi kollha ta’ 
teknoloġiji b’emissjoni baxxa ta’ karbonju, sabiex tingħata spinta lill-kompetittività tal-
UE, ikunu promossi l-opportunitajiet ta’ impjiegi u tinħoloq bidla fl-imġiba tal-
konsumaturi;

34. Jenfasizza l-importanza ta’ riċerka u żvilupp ulterjuri mill-industrija fl-użu tal-gass 
naturali fis-setturi marittimi u tal-avjazzjoni;

35. Jappoġġa r-riċerka ulterjuri dwar sistemi ta’ tkessiħ u tisħin bl-għan li titwettaq il-politika 
ambizzjuża tal-UE; jistieden lill-awtoritajiet pubbliċi sabiex jipproduċu valutazzjoni dwar 
l-impatt reġjonali ta’ taħt l-art sabiex tiġi ottimizzata l-allokazzjoni tar-riżorsi bejn l-
enerġija ġeotermali, il-gass tax-shale u riżorsi oħra ta’ taħt l-art sabiex b’hekk 
jimmassimizzaw il-benefiċċji għas-soċjetà;

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


