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Emenda 1
Jens Nilsson

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jilqa’ l-Pjan Direzzjonali tal-
Kummissjoni għall-Enerġija 2050 u l-għan 
tiegħu li jiżgura aċċess ugwali u universali 
għall-enerġija għaċ-ċittadini kollha 
Ewropej;

1. Jilqa’ l-Pjan Direzzjonali tal-
Kummissjoni għall-Enerġija 2050 u l-għan 
tiegħu li jiżgura li ċ-ċittadini Ewropej 
kollha jkollhom aċċess ugwali u universali 
għal provvista sostenibbli ta’ enerġija;

Or. en

Emenda 2
Lena Kolarska-Bobińska

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jenfasizza l-ħtieġa li jibbilanċja l-
applikazzjoni tal-objettivi dwar il-klima 
mal-ħtieġa għal tkabbir sostenibbli u 
kompetittiv u s-sigurtà tal-enerġija fi ħdan 
ir-reġjuni; f'dan ir-rigward, jiddispjaċih 
ħafna li l-pjan direzzjonali huwa bbażat 
biss fuq xenarji tal-UE kollha kemm hi u 
ma jippreżentax l-effett ta' għażliet ta' 
politika fuq l-Istati Membri individwali u r-
reġjuni tagħhom;

2. Jenfasizza l-ħtieġa li jibbilanċja l-
applikazzjoni tal-objettivi dwar il-klima 
mal-ħtieġa għal tkabbir sostenibbli u 
kompetittiv u s-sigurtà tal-enerġija fi ħdan 
ir-reġjuni; f’dan ir-rigward, jiddispjaċih 
ħafna li l-pjan direzzjonali huwa bbażat 
biss fuq xenarji tal-UE kollha kemm hi u 
ma jippreżentax l-effett ta’ għażliet ta' 
politika fuq l-Istati Membri individwali u r-
reġjuni tagħhom; jappoġġja r-
rakkomandazzjoni tal-Grupp ta’ 
Konsulenza tal-Pjan Direzzjonali għall-
Enerġija biex jiġu indirizzati b’mod 
espliċitu u jsiru trasparenti l-kompromessi 
potenzjali bejn it-tnaqqis tal-karbonju, is-
sigurtà tal-provvista u l-kompetittività, 
taħt kull xenarju;

Or. en
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Emenda 3
Jean-Jacob Bicep

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jenfasizza l-ħtieġa li jibbilanċja l-
applikazzjoni tal-objettivi dwar il-klima 
mal-ħtieġa għal tkabbir sostenibbli u 
kompetittiv u s-sigurtà tal-enerġija fi ħdan 
ir-reġjuni; f'dan ir-rigward, jiddispjaċih 
ħafna li l-pjan direzzjonali huwa bbażat 
biss fuq xenarji tal-UE kollha kemm hi u 
ma jippreżentax l-effett ta' għażliet ta' 
politika fuq l-Istati Membri individwali u r-
reġjuni tagħhom;

2. Jenfasizza l-ħtieġa li jitqiegħdu fuq l-
istess livell l-applikazzjoni tal-objettivi
dwar il-klima u l-ħtieġa għal tkabbir 
sostenibbli u kompetittiv u s-sigurtà tal-
enerġija fi ħdan ir-reġjuni; f'dan ir-rigward, 
jiddispjaċih ħafna li l-pjan direzzjonali 
huwa bbażat biss fuq xenarji tal-UE kollha 
kemm hi u ma jippreżentax l-effett ta’ 
għażliet ta' politika fuq l-Istati Membri 
individwali u r-reġjuni tagħhom; 
jinkoraġġixxi bis-sħiħ l-integrazzjoni tal-
konklużjonijiet tad-dokument ta' ħidma 
tal-Kummissjoni “Reġjuni 2020 –
Evalwazzjoni u sfidi li se jikkonfrontaw 
ir-reġjuni tal-UE” dwar l-importanza li 
jiġi kkunsidrat il-potenzjal tar-reġjuni l-
aktar imbiegħda fil-qasam tal-provvista 
tal-enerġija fis-snin li ġejjin; 

Or. fr

Emenda 4
Luís Paulo Alves

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jenfasizza l-ħtieġa li jibbilanċja l-
applikazzjoni tal-objettivi dwar il-klima 
mal-ħtieġa għal tkabbir sostenibbli u 
kompetittiv u s-sigurtà tal-enerġija fi ħdan 
ir-reġjuni; f'dan ir-rigward, jiddispjaċih 
ħafna li l-pjan direzzjonali huwa bbażat 
biss fuq xenarji tal-UE kollha kemm hi u 
ma jippreżentax l-effett ta' għażliet ta' 
politika fuq l-Istati Membri individwali u r-

2. Jenfasizza l-ħtieġa li jibbilanċja l-
applikazzjoni tal-objettivi dwar il-klima 
mal-ħtieġa għal tkabbir sostenibbli u 
kompetittiv u s-sigurtà tal-enerġija fi ħdan 
ir-reġjuni; f'dan ir-rigward, jiddispjaċih 
ħafna li l-pjan direzzjonali huwa bbażat 
biss fuq xenarji tal-UE kollha kemm hi u 
ma jippreżentax l-effett ta' għażliet ta' 
politika fuq l-Istati Membri individwali u r-
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reġjuni tagħhom; reġjuni tagħhom, minħabba li l-
involviment tagħhom fl-istadji kollha u l-
proċeduri tal-implimentazzjoni huwa 
essenzjali sabiex jippreservaw il-koeżjoni 
territorjali; 

Or. pt

Emenda 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jenfasizza l-ħtieġa li jibbilanċja l-
applikazzjoni tal-objettivi dwar il-klima 
mal-ħtieġa għal tkabbir sostenibbli u 
kompetittiv u s-sigurtà tal-enerġija fi ħdan 
ir-reġjuni; f'dan ir-rigward, jiddispjaċih 
ħafna li l-pjan direzzjonali huwa bbażat 
biss fuq xenarji tal-UE kollha kemm hi u
ma jippreżentax l-effett ta' għażliet ta' 
politika fuq l-Istati Membri individwali u r-
reġjuni tagħhom;

2. Jenfasizza l-ħtieġa li jibbilanċja l-
applikazzjoni tal-objettivi dwar il-klima 
mal-ħtieġa għal tkabbir sostenibbli u 
kompetittiv u s-sigurtà tal-enerġija fi ħdan 
ir-reġjuni; f'dan ir-rigward, jiddispjaċih 
ħafna li l-pjan direzzjonali huwa bbażat 
biss fuq xenarji tal-UE kollha kemm hi, ma 
jippreżentax l-effett ta' għażliet ta' politika 
fuq l-Istati Membri individwali u r-reġjuni 
tagħhom u jfalli milli jqis iċ-ċirkostanzi 
speċifiċi fil-livell lokali u reġjonali;

Or. ro

Emenda 6
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li kull azzjoni futura għall-
enerġija jeħtiġilha tapplika kondiviżjoni 
ġusta tal-piżijiet bejn ir-reġjuni Ewropej;

3. Jenfasizza li kull azzjoni futura għall-
enerġija jeħtiġilha tapplika kondiviżjoni 
ġusta tal-piżijiet bejn ir-reġjuni Ewropej, 
meta tqis iċ-ċirkostanzi speċifiċi tagħhom;

Or. ro

Emenda 7
Jean-Jacob Bicep

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jemmen li jeħtieġ li tingħata attenzjoni 
speċjali lil dawk ir-reġjuni fejn il-faħam 
huwa bħalissa s-sors predominanti tal-
enerġija u/jew fejn il-produzzjoni tal-
faħam u l-produzzjoni tal-elettriku mill-
faħam huma sorsi reġjonali vitali ta' 
impjiegi; jemmen li se jkun hemm bżonn 
miżuri soċjali addizzjonali appoġġjati mill-
UE biex ix-xenarji tal-Pjan Direzzjonali 
għall-Enerġija 2050 jiġu aċċettati mill-
popolazzjonijiet ta' dawn ir-reġjuni;

4. Jemmen li jeħtieġ li tingħata attenzjoni 
speċjali lil dawk ir-reġjuni fejn il-faħam 
għadu s-sors predominanti tal-enerġija 
u/jew fejn il-produzzjoni tal-faħam u l-
produzzjoni tal-elettriku mill-faħam huma 
sorsi reġjonali vitali ta’ impjiegi; jemmen li 
hemm bżonn ta’ miżuri soċjali addizzjonali 
appoġġjati mill-UE biex is-swieq tax-
xogħol reġjonali jkunu jistgħu jadattaw 
ruħhom għall-impjiegi u t-taħriġ 
ekoloġiċi u biex ix-xenarji tal-Pjan 
Direzzjonali għall-Enerġija 2050 jiġu wkoll 
aċċettati mill-popolazzjonijiet ta’ dawn ir-
reġjuni;

Or. fr

Emenda 8
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jemmen li jeħtieġ li tingħata attenzjoni 4. Jemmen li jeħtieġ li tingħata attenzjoni 
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speċjali lil dawk ir-reġjuni fejn il-faħam 
huwa bħalissa s-sors predominanti tal-
enerġija u/jew fejn il-produzzjoni tal-
faħam u l-produzzjoni tal-elettriku mill-
faħam huma sorsi reġjonali vitali ta' 
impjiegi; jemmen li se jkun hemm bżonn
miżuri soċjali addizzjonali appoġġjati mill-
UE biex ix-xenarji tal-Pjan Direzzjonali 
għall-Enerġija 2050 jiġu aċċettati mill-
popolazzjonijiet ta' dawn ir-reġjuni;

speċjali lil dawk ir-reġjuni fejn il-faħam 
huwa bħalissa s-sors predominanti tal-
enerġija u/jew fejn il-produzzjoni tal-
faħam u l-produzzjoni tal-elettriku mill-
faħam huma sorsi reġjonali vitali ta' 
impjiegi; jemmen li l-Istati Membri 
għandhom jieħdu miżuri soċjali 
addizzjonali b’appoġġ sod mill-UE biex 
ix-xenarji tal-Pjan Direzzjonali għall-
Enerġija 2050 ma jaffettwawx il-
popolazzjonijiet ta' dawn ir-reġjuni;

Or. ro

Emenda 9
Jens Nilsson

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jemmen li jeħtieġ li tingħata attenzjoni 
speċjali lil dawk ir-reġjuni fejn il-faħam 
huwa bħalissa s-sors predominanti tal-
enerġija u/jew fejn il-produzzjoni tal-
faħam u l-produzzjoni tal-elettriku mill-
faħam huma sorsi reġjonali vitali ta' 
impjiegi; jemmen li se jkun hemm bżonn 
miżuri soċjali addizzjonali appoġġjati 
mill-UE biex ix-xenarji tal-Pjan 
Direzzjonali għall-Enerġija 2050 jiġu 
aċċettati mill-popolazzjonijiet ta' dawn ir-
reġjuni;

4. Jemmen li jeħtieġ li tingħata attenzjoni 
speċjali lill-promozzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli u t-tfaddil tal-enerġija 
b’konformità mal-kisba tal-mira ta’ 20 % 
tal-effiċjenza enerġetika sal-2020 u lill-
istabbiliment ta’ miri intermedji 
vinkolanti għall-2030 u l-2040 biex 
jintlaħaq l-40 % sal-2050 anke f’reġjuni 
fejn il-faħam huwa attwalment is-sors 
predominanti tal-enerġija u/jew fejn issir 
il-produzzjoni tal-faħam u l-produzzjoni 
tal-elettriku mill-faħam;

Or. en

Emenda 10
Jean-Jacob Bicep

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6



PE497.999v01-00 8/14 AM\916284MT.doc

MT

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jenfasizza li ħafna mix-xenarji tal-Pjan 
Direzzjonali għall-Enerġija mhux se jkunu 
possibbli mingħajr l-iżvilupp ta’ grids ta' 
distribuzzjoni intelliġenti tal-elettriku u l-
gass f’netwerks lokali u reġjonali; jemmen 
li, flimkien ma’ proġetti transkonfinali, l-
Unjoni għandha tadotta miżuri biex 
tappoġġja l-ħolqien jew ir-restawr ta' grids 
lokali, u speċjalment l-aċċess għall-
konsumaturi protetti;

6. Jenfasizza li ħafna mix-xenarji tal-Pjan 
Direzzjonali għall-Enerġija mhux se jkunu 
possibbli mingħajr l-iżvilupp ta’ grids ta’ 
distribuzzjoni intelliġenti tal-elettriku, il-
gass u b’mod aktar partikolari l-enerġiji 
rinnovabbli f’netwerks lokali u reġjonali; 
jemmen li, flimkien ma’ proġetti 
transkonfinali, l-Unjoni għandha tadotta 
miżuri biex tappoġġja l-ħolqien jew ir-
restawr ta' grids lokali, u speċjalment l-
aċċess għall-konsumaturi protetti;

Or. fr

Emenda 11
Jens Nilsson

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jenfasizza li ħafna mix-xenarji tal-Pjan 
Direzzjonali għall-Enerġija mhux se jkunu 
possibbli mingħajr l-iżvilupp grids ta' 
distribuzzjoni intelliġenti tal-elettriku u l-
gass f’netwerks lokali u reġjonali; 
jemmen li, flimkien ma’ proġetti 
transkonfinali, l-Unjoni għandha tadotta 
miżuri biex tappoġġja l-ħolqien jew ir-
restawr ta' grids lokali, u speċjalment l-
aċċess għall-konsumaturi protetti;

6. Jenfasizza li ħafna mix-xenarji tal-Pjan 
Direzzjonali għall-Enerġija mhux se jkunu 
possibbli mingħajr konnettività miżjuda u 
mingħajr ma jintuża l-potenzjal sħiħ tal-
produzzjoni tal-enerġija deċentralizzata u 
fuq skala mikro u l-infrastrutturi 
intelliġenti tal-enerġija fir-reġjuni 
Ewropej kollha;

Or. en

Emenda 12
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6a. Jemmen li sabiex tiġi żgurata s-sigurtà 
tal-provvista tal-enerġija, għandha 
tingħata attenzjoni speċjali lir-reġjuni tal-
fruntieri esterni tal-UE billi jiġi appoġġjat 
in-netwerking u l-iżvilupp ta‘ 
infrastrutturi tal-enerġija ġodda 
b’kooperazzjoni mal-pajjiżi ġirien;

Or. ro

Emenda 13
Luís Paulo Alves

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7a. Il-klima ekonomika attwali 
tissottolinja l-bżonn li jiġi adottat approċċ 
integrat għal kwistjonijiet tal-enerġija, 
billi tqis l-aspetti ekonomiċi, ambjentali u 
soċjali tagħhom. Huwa essenzjali li 
tingħata attenzjoni għall-effetti kollaterali  
ta’ benefiċċju u negattivi meta jsir ix-
xogħol sabiex jiġi żgurat, fit-terminu 
medju u twil, li ċ-ċittadini Ewropej kollha 
jkollhom aċċess għal enerġija sigura, 
sostenibbli u affordabbli;

Or. pt

Emenda 14
Lena Kolarska-Bobińska

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9. Jinnota li l-kundizzjonijiet ġeografiċi 9. Jinnota li l-kundizzjonijiet ġeografiċi 
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differenti jagħmluha impossibbli li tiġi 
applikata politika tal-enerġija b'daqs 
wieħed għal kulħadd għar-reġjuni kollha; 
jemmen li kull reġjun Ewropew għandu 
jitħalla jsegwi pjan individwali indirizzat 
lejn is-sitwazzjoni u l-ekonomija, 
jiżviluppa dawk is-sorsi ta' enerġija li 
jistgħu jissodisfaw bl-aktar mod effikaċi l-
għanijiet tal-Pjan Direzzjonali għall-
Enerġija 2050; jistieden, għalhekk, lill-
Kummissjoni biex tadotta l-istrateġija tal-
ispeċjalizzazzjoni tal-enerġija reġjonali; 
jemmen li, abbażi ta' din l-
ispeċjalizzazzjoni, l-UE għandha timxi lejn 
il-kejl tal-għanijiet tal-enerġija Ewropea 
fuq l-iskala tal-UE kollha kemm hi, 
minflok miri nazzjonali.

differenti jagħmluha impossibbli li tiġi 
applikata politika tal-enerġija b’daqs 
wieħed għal kulħadd għar-reġjuni kollha; 
jemmen li kull reġjun Ewropew għandu 
jitħalla jsegwi pjan individwali indirizzat 
lejn is-sitwazzjoni u l-ekonomija, 
jiżviluppa dawk is-sorsi ta' enerġija li 
jistgħu jissodisfaw bl-aktar mod effikaċi l-
għanijiet tal-Pjan Direzzjonali għall-
Enerġija 2050; Jistieden, għalhekk, lir-
reġjuni biex jiżviluppaw u jimplimentaw 
strateġiji tal-enerġija, u biex jikkunsidraw 
li jinkludu l-enerġija fl-istrateġiji tar-
riċerka u l-innovazzjoni tagħhom għal 
speċjalizzazzjoni intelliġenti; jemmen li, 
abbażi ta’ din l-ispeċjalizzazzjoni, l-UE
għandha timxi lejn il-kejl tal-għanijiet tal-
enerġija Ewropea fuq l-iskala tal-UE kollha 
kemm hi, minflok miri nazzjonali.

Or. en

Emenda 15
Hannu Takkula

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9. Jinnota li l-kundizzjonijiet ġeografiċi 
differenti jagħmluha impossibbli li tiġi 
applikata politika tal-enerġija b'daqs 
wieħed għal kulħadd għar-reġjuni kollha; 
jemmen li kull reġjun Ewropew għandu 
jitħalla jsegwi pjan individwali indirizzat 
lejn is-sitwazzjoni u l-ekonomija, 
jiżviluppa dawk is-sorsi ta' enerġija li 
jistgħu jissodisfaw bl-aktar mod effikaċi l-
għanijiet tal-Pjan Direzzjonali għall-
Enerġija 2050; jistieden, għalhekk, lill-
Kummissjoni biex tadotta l-istrateġija tal-
ispeċjalizzazzjoni tal-enerġija reġjonali; 
jemmen li, abbażi ta' din l-
ispeċjalizzazzjoni, l-UE għandha timxi lejn 
il-kejl tal-għanijiet tal-enerġija Ewropea 

9. Jinnota li l-kundizzjonijiet ġeografiċi 
differenti jagħmluha impossibbli li tiġi 
applikata politika tal-enerġija b'daqs 
wieħed għal kulħadd għar-reġjuni kollha; 
jemmen li kull reġjun Ewropew għandu 
jitħalla jsegwi pjan individwali indirizzat 
lejn is-sitwazzjoni u l-ekonomija, 
jiżviluppa dawk is-sorsi ta' enerġija li 
jistgħu jissodisfaw bl-aktar mod effikaċi l-
għanijiet tal-Pjan Direzzjonali għall-
Enerġija 2050; ifakkar li l-ġenerazzjoni ta’ 
enerġija rinnovabbli b’mod partikolari 
għandha rwol ċentrali f’termini ta’ 
żvilupp u impjieg f’żoni rurali;  jistieden, 
għalhekk, lill-Kummissjoni biex tadotta l-
istrateġija tal-ispeċjalizzazzjoni tal-enerġija 
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fuq l-iskala tal-UE kollha kemm hi, 
minflok miri nazzjonali.

reġjonali; jemmen li, abbażi ta' din l-
ispeċjalizzazzjoni, l-UE għandha timxi lejn 
il-kejl tal-għanijiet tal-enerġija Ewropea 
fuq l-iskala tal-UE kollha kemm hi, 
minflok miri nazzjonali.

Or. fi

Emenda 16
Jens Nilsson

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9. Jinnota li l-kundizzjonijiet ġeografiċi 
differenti jagħmluha impossibbli li tiġi 
applikata politika tal-enerġija b'daqs 
wieħed għal kulħadd għar-reġjuni kollha; 
jemmen li kull reġjun Ewropew għandu 
jitħalla jsegwi pjan individwali indirizzat 
lejn is-sitwazzjoni u l-ekonomija, 
jiżviluppa dawk is-sorsi ta' enerġija li 
jistgħu jissodisfaw bl-aktar mod effikaċi l-
għanijiet tal-Pjan Direzzjonali għall-
Enerġija 2050; jistieden, għalhekk, lill-
Kummissjoni biex tadotta l-istrateġija tal-
ispeċjalizzazzjoni tal-enerġija reġjonali; 
jemmen li, abbażi ta' din l-
ispeċjalizzazzjoni, l-UE għandha timxi 
lejn il-kejl tal-għanijiet tal-enerġija 
Ewropea fuq l-iskala tal-UE kollha kemm 
hi, minflok miri nazzjonali.

9. Jinnota li l-kundizzjonijiet ġeografiċi 
differenti jagħmluha impossibbli li tiġi 
applikata politika tal-enerġija b'daqs 
wieħed għal kulħadd għar-reġjuni kollha; 
jemmen li kull reġjun Ewropew għandu 
jitħalla jsegwi pjan individwali indirizzat 
lejn is-sitwazzjoni u l-ekonomija, 
jiżviluppa sorsi ta’ enerġija sostenibbli li 
jistgħu jissodisfaw l-għanijiet tal-Pjan 
Direzzjonali għall-Enerġija 2050; jistieden, 
għalhekk, lill-Kummissjoni biex tadotta l-
istrateġija tal-ispeċjalizzazzjoni tal-enerġija 
reġjonali;

Or. en

Emenda 17
Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9. Jinnota li l-kundizzjonijiet ġeografiċi 
differenti jagħmluha impossibbli li tiġi 
applikata politika tal-enerġija b'daqs 
wieħed għal kulħadd għar-reġjuni kollha; 
jemmen li kull reġjun Ewropew għandu 
jitħalla jsegwi pjan individwali indirizzat 
lejn is-sitwazzjoni u l-ekonomija, 
jiżviluppa dawk is-sorsi ta' enerġija li 
jistgħu jissodisfaw bl-aktar mod effikaċi l-
għanijiet tal-Pjan Direzzjonali għall-
Enerġija 2050; jistieden, għalhekk, lill-
Kummissjoni biex tadotta l-istrateġija tal-
ispeċjalizzazzjoni tal-enerġija reġjonali; 
jemmen li, abbażi ta' din l-
ispeċjalizzazzjoni, l-UE għandha timxi lejn 
il-kejl tal-għanijiet tal-enerġija Ewropea 
fuq l-iskala tal-UE kollha kemm hi, 
minflok miri nazzjonali.

9. Jinnota li l-kundizzjonijiet ġeografiċi 
differenti jagħmluha impossibbli li tiġi 
applikata politika tal-enerġija b'daqs 
wieħed għal kulħadd għar-reġjuni kollha; 
mingħajr ma jwarrab il-kriterji ta’ azzjoni 
komuni, jemmen li kull reġjun Ewropew 
għandu jitħalla jsegwi pjan individwali 
indirizzat lejn is-sitwazzjoni u l-ekonomija, 
jiżviluppa dawk is-sorsi ta' enerġija li 
jistgħu jissodisfaw bl-aktar mod effikaċi l-
għanijiet tal-Pjan Direzzjonali għall-
Enerġija 2050; jistieden, għalhekk, lill-
Kummissjoni biex tadotta l-istrateġija tal-
ispeċjalizzazzjoni tal-enerġija reġjonali; 
jemmen li, abbażi ta' din l-
ispeċjalizzazzjoni, l-UE għandha timxi lejn 
il-kejl tal-għanijiet tal-enerġija Ewropea 
fuq l-iskala tal-UE kollha kemm hi, 
minflok miri nazzjonali; jitlob li tiġi 
kkunsidrata s-singolarità speċifika tar-
reġjuni b’kundizzjonijiet ġeografiċi 
speċifiċi, f’konformità ma’ dak stabbilit 
fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Or. es

Emenda 18
Lena Kolarska-Bobińska

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9a. Jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma 
implimentatx ir-rakkomandazzjonijiet tal-
Grupp ta’ Konsulenza dwar il-Pjan 
Direzzjonali 2050 evalwat mill-pari; 
jistieden lill-Kummissjoni biex toħroġ 
verżjoni aġġornata tal-Pjan Direzzjonali li 
jieħu inkunsiderazzjoni r-
rakkomandazzjonijiet.
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Emenda 19
Jean-Jacob Bicep

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9a. Ifakkar li d-dimensjoni reġjonali tal-
isfida tal-enerġija hija determinata ħafna 
mill-għażliet nazzjonali li jikkonċernaw it-
taħlita enerġetika kif ukoll mill-politika 
tal-enerġija; l-Ewropa tal-Punent u tat-
Tramuntana hija armata aħjar mill-
periferija biex telimina l-isfidi tas-snin li 
ġejjin relatati mal-enerġija; jenfasizza l-
ħtieġa għall-Unjoni Ewropea li 
tistabbilixxi politika komuni reali tal-
enerġija li tiggarantixxi l-funzjonament 
tas-suq intern u s-sigurtà tal-provvista tal-
enerġija validi għar-reġjuni kollha;

Or. fr

Emenda 20
Lena Kolarska-Bobińska

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9b. Filwaqt li jappoġġja ftehim globali 
dwar it-tibdil fil-klima, jiddispjaċih li l-
Pjan Direzzjonali ma jippreżentax 
xenarju fejn ma jintlaħaq l-ebda ftehim 
bħal dan; jenfasizza r-riskju ta’ rilaxx tal-
karbonju għall-industrija peżanti tal-
Ewropa u l-effett tiegħu fuq l-iżvilupp 
reġjonali u l-koeżjoni soċjali;

Or. en
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Emenda 21
Lena Kolarska-Bobińska

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9c (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9c. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta 
proposta dwar kif tista’ tiżdied l-effiċjenza 
fil-mobilizzazzjoni ta’ sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli fl-UE u r-reġjuni tagħha billi 
ssir ħidma għal sistema ta’ inċentivi 
komuni għall-UE kollha għas-sorsi tal-
enerġija rinnovabbli, li jkunu jippermettu 
l-mobilizzazzjoni ta’ tip speċifiku ta’ sorsi 
rinnovabbli tal-enerġija f’dawk ir-reġjuni 
tal-UE, fejn huma l-aktar kosteffiċjenti, u, 
għalhekk, ikun hemm prezzijiet tal-
elettriku irħas; jemmen li f’perjodu ta’ 
żmien medju, jistgħu jinħolqu gruppi ta’ 
swieq reġjonali għall-produzzjoni ta’ sorsi 
tal-enerġija rinnovabbli;

Or. en


