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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar li l-iżgurar ta' enerġija sikura, sostenibbli u kompetittiva u netwerks tal-enerġija 
adegwati, integrati u affidabbli b'konnessjonijiet interni effikaċi jirrappreżenta waħda 
mill-isfidi futuri ewlenin għar-reġjuni kollha tal-UE; jenfasizza li t-titjib u t-tiġdid tal-
infrastruttura tal-enerġija, il-promozzjoni ta' netwerks trans-Ewropej tal-enerġija u ta' 
sorsi rinnovabbli ta' enerġija, l-iżvilupp ta’ konnessjonijiet tal-elettriku u l-gass domestiċi 
u l-integrazzjoni tal-partijiet iżolati tal-UE mas-suq tal-enerġija Ewropew huma fatturi 
essenzjali biex jintlaħqu l-miri 20-20-20 kif ukoll l-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020; 
jinnota li f’għadd ta’ pajjiżi l-livell ta’ interkonnessjoni huwa taħt il-limitu minimu ta’ 
10%; jenfasizza li l-politika tal-enerġija tal-UE trid tkun koordinata u definita fil-livell 
kontinentali u li n-netwerks Ewropej konnessi ma’ pajjiżi ġirien ikunu ta’ stimulu għall-
kompetizzjoni fis-suq komuni tal-enerġija Ewropew u jżidu s-solidarjetà fost l-Istati 
Membri; jemmen li l-Unjoni, l-Istati Membri u l-awtoritajiet reġjonali għandhom 
jikkooperaw f'dan il-kuntest biex itejbu mhux biss l-infrastruttura transkonfinali iżda 
wkoll l-infrastruttura li tippermetti t-trażmissjoni minn u lejn l-awtostradi tat-trażmissjoni 
u d-distribuzzjoni fil-livell nazzjonali; jenfasizza li l-awtoritajiet reġjonali u lokali, 
b’kooperazzjoni ma’ “one-stop shops” nazzjonali, għandhom rwol importanti fl-ippjanar 
sostenibbli, fil-proċessi ta' awtorizzazzjoni kif ukoll fil-promozzjoni ta' proġetti tal-
infrastruttura tal-enerġija (EIPs) mal-popolazzjoni ġenerali; 

2. Jenfasizza li l-akbar sfida hi li tinkiseb l-aċċettazzjoni pubblika lokali għal proġetti ta' 
infrastruttura tal-enerġija; huwa konvint li l-aċċettazzjoni u l-fiduċja tal-pubbliku u ta’ 
min jieħu d-deċiżjonijiet tista' tinkiseb biss billi jkun hemm diskussjonijiet miftuha u 
trasparenti qabel ma jittieħdu d-deċiżjonijiet dwar proġetti tal-infrastruttura tal-enerġija;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi mmodernizzata l-grilja kollha kemm hi tal-UE u li l-Unjoni 
tappoġġa lill-Istati Membri u lir-reġjuni f'dan il-kompitu u li r-reġjuni kollha, inklużi l-
aktar żoni mbiegħda, iridu jkunu involuti fl-istadji kollha u fil-proċeduri ta’ 
implimentazzjoni kollha sabiex tinżamm il-koeżjoni territorjali; 

4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina l-infrastruttura tal-enerġija eżistenti u tressaq proposti 
għall-ħolqien ta’ kapaċitajiet infrastrutturali ġodda sabiex tiżgura li l-politiki tagħha 
għall-infrastruttura tal-enerġija jagħtu lir-reġjuni l-possibilità li jkunu produtturi kif ukoll 
konsumaturi ta’ enerġija sostenibbli; jenfasizza li dan huwa meħtieġ kemm għal 
raġunijiet ta’ sikurezza kif ukoll ta’ ekonomija;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq strateġija ambizzjuża għas-settur tat-tisħin u t-tkessiħ;

6. Isostni li l-iżvilupp ta’ ġenerazzjoni reġjonali ta' enerġija huwa mezz importanti biex tiġi 
garantita l-awtosuffiċjenza fl-enerġija fil-partijiet differenti tal-Ewropa, speċjalment fir-
reġjun Baltiku li għadu iżolat u dipendenti fuq sors wieħed ta' provvista; jinnota l-fatt li r-
reġjuni għandhom firxa wiesgħa ta’ riżorsi x’jisfruttaw, inklużi l-possibiltajiet li joffru r-
riżorsi naturali u li fil-futur l-għan għandu jkun li dawn jiġu esplojtati bis-sħiħ sabiex tiġi 
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diversifikata l-produzzjoni tal-enerġija;

7. Jinnota li l-FEŻR jagħti kontribut kbir ħafna għall-iffinanzjar ta' proġetti tal-infrastruttura 
tal-enerġija – u ta' proġetti ta' infrastruttura oħrajn – u jindika r-rwol sinifikanti tal-
Politika ta' Koeżjoni fil-livell lokali u reġjonali sabiex tittejjeb l-effiċjenza tal-enerġija u 
sabiex jinkisbu l-miri tal-Unjoni għall-enerġija rinnovabbli;

8. Jenfasizza l-bżonn li jkun hemm evalwazzjoni bir-reqqa tal-impatt ambjentali ta’ proġetti 
tal-infrastruttura tal-enerġija u l-importanza ta’ preparazzjoni ta’ pjanijiet adegwati ta’ 
reazzjoni f’każijiet ta’ emerġenzi li jirrigwardaw l-infrastruttura tal-enerġija, b’mod 
partikolari sabiex jiġu evitati diżastri ambjentali; jenfasizza li l-pjanijiet ta’ reazzjoni 
għandhom jipprevedu l-mod kif jiġu ttrattati dawn l-avvenimenti mill-perspettiva teknika 
u ekonomika;

9. Jenfasizza li l-kooperazzjoni fost il-muniċipalitajiet u r-reġjuni fil-livell nazzjonali u l-
livell Ewropew tikkontribwixxi sabiex jintemmu l-gżejjer tal-enerġija, jitlesta s-suq intern 
tal-enerġija u jiġu implimentati l-EIPs; huwa tal-fehma li l-objettiv tal-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea tal-politika ta' koeżjoni kif ukoll l-istrateġiji makroreġjonali jistgħu 
jżidu l-opportunitajiet ta' kooperazzjoni għal proġetti transkonfinali bl-għan li jinkisbu 
interkonnessjonijiet effiċjenti u intelliġenti bejn sorsi tal-enerġija lokali u reġjonali mhux 
konvenzjonali u grilji kbar tal-enerġija; jenfasizza li l-koordinament xieraq tal-proġetti 
infrastrutturali jista' jiggarantixxi l-aħjar proporzjon possibbli bejn il-kostijiet u l-
benefiċċji u jista' jimmassimizza l-effiċjenza tal-Fondi tal-UE; iqis f'dan il-kuntest li l-
kooperazzjoni reġjonali għandha tittejjeb, b’mod partikolari sabiex tkun żgurata 
konnessjoni xierqa bejn il-prijoritajiet stabbiliti u r-reġjuni Ewropej;

10. Jenfasizza l-importanza li tiżdied il-kapaċità ta' interkonnessjoni tan-netwerks tal-enerġija 
fil-livell transkonfinali u jindika l-importanza li jiġi pprovdut il-finanzjament meħtieġ 
biex jintlaħqu l-għanijiet stipulati, inkluża l-koeżjoni territorjali;

11. Jilqa’ d-deċiżjoni li l-attenzjoni tingħata lil numru żgħir ta’ prijoritajiet infrastrutturali tul 
il-perjodu sal-2020 billi jkun hemm konċentrazzjoni fuq “proġetti ta’ interess Ewropew”; 
jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa kriterji preċiżi sabiex jintużaw fl-għażla ta’ dawn il-
proġetti b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri u ma’ dawk interessati fil-livell 
reġjonali u lokali;

12. Jindika l-fatt li jeħtieġ titkompla l-integrazzjoni tas-suq intern tal-enerġija bil-
promozzjoni, b’mod partikolari, ta’ proġetti li jiżguraw li l-pajjiżi ġirien ikollhom taħlita 
nazzjonali tal-enerġija bbilanċjata sew;

13. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jistabbilixxu objettivi vinkolanti għal 
interkonnessjonijiet bejn l-Istati Membri, jekk hux permezz ta’ pjattaformi reġjonali 
speċjalizzati, jew permezz ta’ inizjattivi reġjonali, bl-iskop li jiffaċilitaw l-ippjanar, l-
implimentazzjoni u s-sorveljanza tal-prijoritajiet imfassla u sabiex isiru pjanijiet ta’ 
investiment u proġetti speċifiċi;

14. Jenfasizza l-importanza ta’ proġetti tal-Kuritur tan-Nofsinhar sabiex jinkiseb l-objettiv 
fundamentali tal-UE tad-diversifikazzjoni tal-linji ta’ provvista tal-enerġija tagħha;
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15 Jinsisti fuq l-integrità tal-politika ta' koeżjoni u jistieden lill-Kummissjoni toqgħod lura 
milli toħloq fondi settorjali ġodda, pereżempju għall-enerġija jew għall-klima; iħeġġeġ 
lill-Kummissjoni titgħallem mill-esperjenza fil-politika ta' koeżjoni meta tistabbilixxi 
miżuri għall-politika tal-enerġija, b'mod partikolari fir-rigward tal-għażla tal-proġetti;

16. Huwa tal-fehma li l-Fondi Strutturali joffru l-ambitu għall-appoġġ għal investimenti 
speċjali fl-infrastruttura enerġetika; iqis madankollu li investimenti bħal dawn iridu jkunu 
limitati għal reġjuni li, għal raġunijiet politiċi u ġeografiċi, is-suq għandu diffikultà kbira 
biex jipprovdilhom soluzzjonijiet għall-problemi ta’ provvista ta’ enerġija; jitlob barra 
minn hekk li l-appoġġ mill-Fondi Strutturali jkun dejjem dipendenti fuq l-adozzjoni, 
bħala punt ta' prinċipju, ta’ approċċ kummerċjali u fuq konformità mal-prinċipju ta’ 
responsabilità konġunta għall-finanzjament; 

17. Jistieden lill-UE tiffinanzja proġetti tal-enerġija li ma jirnexxilhomx jattiraw investituri 
privati iżda li huma essenzjali sabiex ilaħħqu mal-bżonnijiet enerġetiċi ta’ partijiet iżolati 
tal-UE, billi jgħaqqduhom ma’ netwerks tal-elettriku u tal-gass Ewropej, bħala parti 
integrali tal-proċess ta’ ħolqien ta’ suq tal-enerġija unifikat tal-UE; 

18. Jappoġġa t-tnedija fil-pront tas-sħubija għall-innnovazzjoni "Bliet intelliġenti" u jistieden 
lis-sħab rilevanti involuti fil-proċessi ta' ppjanar għal żvilupp urban sostenibbli 
jippromwovu aħjar u japprofittaw ruħhom aktar mill-benefiċċji li jistgħu jipprovdu 
JESSICA u ELENA għal investimenti f'enerġija sostenibbli fil-livell lokali, biex jgħinu 
bliet u reġjuni jibdew proġetti ta’ investiment vijabbli fil-qasam tal-effiċjenza tal-
enerġija, u sorsi ta’ enerġija li jinħarqu b'mod nadif u li jkunu rinnovabbli, u trasport 
urban sostenibbli; jindika barra minn hekk il-potenzjal tal-finanzjament transkonfinali 
mal-pajjiżi ġirien fil-qafas tal-Istrument Ewropew ta' Viċinat u Sħubija (ENPI);

19. Jinnota li l-inċentivi fis-sistemi regolatorji nazzjonali għadhom mhumiex biżżejjed, 
speċjalment għal proġetti innovattivi li jinvolvu riskji akbar bħall-grilji intelliġenti; 
jenfasizza li l-oqfsa regolatorji nazzjonali jeħtieġ li jiġu aġġustati u, f’dan ir-rigward, 
jitlob lill-Kummissjoni tistaqsi kemm huma sodisfaċenti u adegwati l-inċentivi regolatorji 
nazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni tqis jekk għandhiex twaqqaf sistema ta’ premji u 
inċentivi għall-Istati Membri u r-reġjuni li mhux biss jgħinu jiżguraw li l-proġetti ta' 
interess Ewropew ikunu pproċessati aktar malajr, iżda jippromwovu wkoll investiment 
orjentat lejn it-teknoloġija u titjib u innovazzjoni kwalitattivi fl-infrastruttura enerġetika;

20. Jitlob li jitħaffu l-proċeduri ta' awtorizzazzjoni (mhux aktar minn ħames snin) u jiġu 
semplifikati (one-stop shop); jenfasizza l-ħtieġa li l-Kummissjoni tadotta approċċ ta' 
governanza f'ħafna livelli u li l-azzjoni reġjonali u lokali għandha tingħata rwol aktar 
importanti f'ċerti oqsma biex jiġu ddeterminati l-proġetti ta' interess Ewropew, il-
prijoritajiet għall-infrastruttura u s-sigurtà tal-enerġija, ir-rotot tal-provvisti, is-siti għall-
produzzjoni u l-ipproċessar tal-prodotti tal-enerġija, u l-ħżin u t-trattament tal-iskart, 
peress li l-awtoritajiet reġjonali u lokali huma sħab neċessarji f'termini ta' ppjanar, 
finanzjament u komunikazzjoni u għandhom jibqgħu involuti għalkollox f'kull fażi tat-
tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġetti (inklużi d-definizzjoni tal-prijoritajiet, it-tfassil 
tal-proġetti, it-teħid tad-deċiżjonijiet, l-applikazzjoni u l-finanzjament, l-implimentazzjoni 
fil-prattika u l-valutazzjoni); jenfasizza li kwalunkwe approssimizzazzjoni fl-UE kollha 
tal-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni trid tkun konsistenti mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà; 
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jenfasizza l-approċċ integrat tal-politika ta' koeżjoni, li tiġbor flimkien bosta fondi 
differenti, u jistieden lill-Kummissjoni żżomm dan l-approċċ;

21. Jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta jekk l-immodernizzar u t-titjib tal-kurituri eżistenti tal-
enerġija humiex preferibbli għal kurituri ġodda fir-rigward tal-kost-effiċjenza u l-
aċċettazzjoni pubblika; jitlob ukoll li jiġu evalwati l-kapaċitajiet ta’ interkonnessjoni tar-
reġjuni;

22. Iqis li l-klima ekonomika attwali tenfasizza l-bżonn li jiġi adottat approċċ integrat għall-
kwistjonijiet tal-enerġija billi jitqiesu kif jixraq l-aspetti ekonomiċi, ambjentali u soċjali 
tagħhom; jirrimarka li trid tingħata konsiderazzjoni għall-effetti sekondarji pożittivi u 
negattivi sabiex ikun żgurat li ċ-ċittadini Ewropej kollha jkollhom aċċess għal enerġija 
sikura, sostenibbli u bi prezz raġonevoli fuq żmien medju u twil;

23. Ifakkar ukoll li t-tielet pakkett tal-enerġija joħloq l-obbligu għar-regolaturi li fl-iffissar 
tat-tariffi mhux biss jevalwaw l-investimenti abbażi tal-benefiċċji fl-Istat Membru 
tagħhom, iżda abbażi ta’ benefiċċji għall-UE kollha kemm hi; iħeġġeġ lill-ACER tiżgura 
li l-membri tagħha josservaw dan l-obbligu u jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra 
mekkaniżmi ta’ kumpens meta l-kosts u l-benefiċċji ma jkunux jistgħu jiġu allokati 
b’mod ġust permezz tal-iffissar ta’ tariffi u sabiex dan il-kumpens jinqasam mal-bliet u r-
reġjuni milquta;

24. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-finanzjament tal-investimenti infrastrutturali jkun 
ibbażat fuq is-suq biex jiġu evitati distorsjonijiet tal-kompetizzjoni u l-ħolqien ta' 
inċentivi foloz għall-investiment, u li fluttwazzjonijiet mhux ġusti bejn l-Istati Membri 
jiġu evitati, bil-kundizzjoni, madankollu, li l-interess pubbliku – speċjalment fil-livell 
lokali u reġjonali u f'territorji b'karatteristiċi ġeografiċi speċifiċi bħall-gżejjer, ir-reġjuni 
muntanjużi u reġjuni b'densità baxxa ħafna ta' popolazzjoni – ikun salvagwardjat ukoll 
permezz ta' ammont limitat ta' finanzjament pubbliku li jirriżulta f'taħlita innovattiva ta' 
strumenti finanzjarji li jistimolaw l-investimenti privati;

25. Jinnota l-problemi li hemm f’dawk ir-reġjuni dominati minn numru limitat ta’ atturi fis-
suq u li jwassal għal żvilupp u tiġdid infrastrutturali bil-mod; jiddispjaċih li dan ma 
jħallix li jiġi applikat universalment il-prinċipju ta’ “min juża jħallas” u għalhekk jemmen 
li f’każijiet bħal dawn il-finanzjament pubbliku jista’ xorta jkun meħtieġ sabiex tinbena l-
infrastruttura meħtieġa biex tiżviluppa dawn is-swieq tal-enerġija nazzjonali u reġjonali 
bħala parti mis-suq tal-enerġija Ewropew; jitlob li l-Kummissjoni teżamina r-regoli għall-
għajnuna statali f’dan ir-rigward u jekk meħtieġ tressaq proposti sabiex temenda dawn ir-
regoli biex tħalli l-Istati Membri jinkuraġġixxu l-modernizzazzjoni tal-infrastruttura;

26. Jistieden lill-Kummissjoni toħroġ dokument ta’ gwida ġdid dwar il-finanzjament 
pubbliku ta’ proġetti u dwar leġiżlazzjoni attwali rigward l-għajnuna statali li jippreżenta 
kriterji ċari għall-finanzjament pubbliku tal-infrastruttura tal-enerġija; jenfasizza li dan 
id-dokument irid ikun żviluppat konġuntament mid-DĠ Enerġija, id-DĠ Kompetizzjoni u 
d-DĠ Politika Reġjonali sabiex ir-regoli tal-Kummissjoni ma’ jikkontradixxux lil xulxin;

27. Jitlob li jittieħdu passi sabiex tkun żgurata konformità mal-ftehimiet internazzjonali 
bħall-Konvenzjoni Espoo qabel ma jinbdew jew jiġu żviluppati aktar il-proġetti 
transkonfinali u jiġbed l-attenzjoni, fil-kuntest tal-espansjoni tan-netwerks tal-enerġija, 
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għall-bżonn li tisseddaq kooperazzjoni eqreb, b’mod partikolari bejn ir-Russja u l-
Bjelorussja u l-Istati Baltiċi, u f’dan ir-rigward, sabiex jiġi żviluppat djalogu dwar l-
enerġija bejn l-UE u r-Russja, b’mod partikolari sabiex jintlaħaq l-objettiv tas-sigurtà tal-
enerġija għall-Istati Membri u r-reġjuni tal-UE;

28. Jenfasizza l-importanza ta' kollaborazzjoni eqreb u aktar effettiva mas-settur privat u l-
istituzzjonijiet finanzjarji – speċjalment il-Bank Ewropew għall-Investiment u l-Bank 
Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp – għall-promozzjoni tal-finanzjament meħtieġ, 
b’mod partikolari għall-proġetti transkonfinali prijoritarji; jistieden lill-Kummissjoni 
tesplora strumenti finanzjarji innovattivi oħrajn u tgħin fil-promozzjoni tal-istabbiliment 
ta’ sħubijiet bejn is-settur pubbliku u dak privat li għalihom l-awtoritajiet lokali, reġjonali 
u nazzjonali jipprovdu inċentivi u l-qafas leġiżlattiv u politika ta’ appoġġ neċessarji; 
jenfasizza f'dan il-kuntest il-bżonn tal-iżvilupp ta’ assistenza teknika u inġinerija 
finanzjarja fil-livell tal-awtoritajiet lokali u reġjonali sabiex jingħata appoġġ lil atturi 
lokali biex jibdew proġetti ta’ effiċjenza enerġetika – pereżempju, bl-użu tal-faċilità ta’ 
assistenza teknika ELENA tal-BEI u l-esperjenza tal-ESCO f’każijiet li jirrigwardaw l-
infrastruttura tal-effiċjenza enerġetika;

29. Jirrimarka li, minħabba fejn jinsabu, il-gżejjer u ż-żoni muntanjużi għandhom ostakli 
ġeografiċi li jagħmilha diffiċli ħafna li dawn jiġu integrati fin-netwerk tal-enerġija tal-
UE; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni tqis iċ-ċirkostanzi diversi fir-reġjuni u tiffoka 
b’mod ċar fuq reġjuni b’karatteristiċi ġeografiċi u demografiċi speċifiċi bħalma huma 
gżejjer, reġjuni muntanjużi u reġjuni b’densità baxxa ta' popolazzjoni, biex tilħaq 
diversifikazzjoni akbar tas-sorsi tal-enerġija u l-promozzjoni tar-rinnovabbli biex 
titnaqqas id-dipendenza fuq l-enerġija importata; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkludi fost
il-prijoritajiet tagħha għall-infrastruttura tal-enerġija għall-2020 is-sitwazzjoni speċjali 
tas-sistemi tal-enerġija tal-gżejjer;

30. Jindika l-bżonn ta’ ffukkar fuq infrastrutturi ta’ enerġija rinnovabbli, kif ukoll il-
promozzjoni tagħhom, b'mod partikolari infrastruttura tal-enerġija intelliġenti u 
deċentralizzata flimkien mal-promozzjoni tal-effiċjenza tal-enerġija, sabiex titnaqqas id-
dipendenza fuq fjuwils fossili u jitnaqqsu l-emissjonijiet li jniġġsu; jenfasizza f'dan ir-
rigward il-potenzjal ekonomiku enormi għall-iżvilupp reġjonali fil-qasam tal-produzzjoni 
ta’ enerġiji rinnovabbli skont l-ispeċifiċitajiet tar-reġjun; jiġbed l-attenzjoni, f'dan ir-
rigward, lejn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u l-potenzjal tagħhom f’diversi reġjuni 
Ewropej, kif ukoll il-bżonn li dawn jingħataw grilja intelliġenti interkonnessa kif suppost 
u kapaċità produttiva suffiċjenti; jenfasizza barra minn hekk li l-proġetti tal-enerġija 
rinnovabbli jistgħu jirnexxu biss jekk in-netwerks nazzjonali ta’ trażmissjoni jkunu 
moderni biżżejjed biex jifilħu għan-natura ta’ din l-enerġija ġdida; jinkuraġġixxi l-
konnessjonijiet ma' grilji ta’ faċilitajiet ta’ akkumulazzjoni tal-enerġija fl-ilma 
(hydrostorage) fir-reġjun Alpin u fil-pajjiżi Nordiċi;

31. Minħabba l-importanza tal-istrateġiji għall-enerġija sostenibbli tar-reġjuni għall-iżvilupp 
potenzjali tagħhom, jenfasizza l-bżonn li tiġi stabbilita pjattaforma għall-iskambju tal-
aħjar prattiki miksuba mir-reġjuni waqt li jiġu kkunsidrati l-eżempji li rnexxew tal-
muniċipalitajiet u r-reġjuni li speċjalizzaw fl-enerġiji rinnovabbli, l-iffrakar tal-enerġija u 
l-effiċjenza; f’dan ir-rigward jitlob li jkun hemm sistema ta’ konsultazzjoni u 
evalwazzjoni sabiex jiġu identifikati, kondiviżi u kkopjati l-aħjar prattiki u l-għarfien tal-
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aċċettazzjoni pubblika tal-infrastruttura fejn ikun possibbli;
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