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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-konsegwenzi lokali u reġjonali tal-iżvilupp ta’ grids intelliġenti

(2013/2128(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 174, 175, 176, 177, 178 u 191 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 37 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Protokoll Nru 26 tat-TFUE,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 bit-titolu 
‘Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’ 
(COM(2010)2020),

–  wara li kkunsidra r-riżultat tat-trilogu bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-
proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament 
tal-Kunsill (KE) li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew koperti mill-
Qafas Strateġiku Komuni u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni u li 
jħassar ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1083/2006(COM(2013)0246 2011/0276 (COD)),

– wara li kkunsidra r-riżultat tat-trilogu bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-
proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament 
tal-Kunsill (KE) dwar dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali u l-għan tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi u li jħassar ir-
Regolament (KE) Nru 1080/2006 (COM(2011)0614 2011/0275 (COD)),

– wara li kkunsidra r-riżultat tat-trilogu bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-
proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament 
tal-Kunsill (KE) dwar il-Fond ta’ Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1084/2006 (COM(2011)0612/2 2011/0274 (COD)),

– wara li kkunsidra r-riżultat tat-trilogu bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 rigward l-allokazzjoni finanzjarja għal ċerti Stati Membri 
mill-Fond Soċjali Ewropew (COM(2013)560 2013/0271 (COD)),

– wara li kkunsidra r-riżultat tat-trilogu bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet 
speċifiċi għall-appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għall-għan ta’ 
kooperazzjoni territorjali Ewropea (COM(2011)0611/2 2011/0273 (COD)),
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– wara li kkunsidra r-riżultat tat-trilogu bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar ir-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1082/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar 
raggruppament Ewropew ta’ kooperazzjoni territorjali (REKT) fir-rigward tal-kjarifika, is-
semplifikazzjoni u t-titjib għat-twaqqif u l-implimentazzjoni ta’ tali raggruppamenti,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/72/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Lulju 2009 dwar ir-regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku u li tħassar 
id-Direttiva 2003/54/KE,

– wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Komunità dwar Għajnuna mill-Istat għall-Protezzjoni 
Ambjentali (Test b’rilevanza għaż-ŻEE) (2008/C 82/01),

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill Ewropew (KE) Nru 734/2013 tat-
22 ta’ Lulju 2013 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 li 
jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 93 tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../.. ta’ XXX li jiddikjara ċerti 
kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq intern fl-applikazzjoni tal-Artikoli 107 
u 108 tat-Trattat (GBER II),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni ‘Linji Gwida tal-UE għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat b’rabta mal-implimentazzjoni rapida 
tan-netwerks tal-broadband’ (2013/C 25/01),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ April 2011 bit-titolu 
‘Grids Intelliġenti: nimxu mill-innovazzjoni għall-użu tagħhom’,

– 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/KE;

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija, li temenda d-Direttivi 2009/125/KE 
u 2010/30/UE u li tħassar id-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Marzu 2011 bit-titolu ‘Pjan 
direzzjonali għal ekonomija kompetittiva b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju fl-
2050’ (COM(2011)0112),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Novembru 2012 bit-titolu 
‘Lejn suq intern tal-enerġija effiċjenti’ (COM(2012)0663),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Ġunju 2011 bit-titolu 
‘Enerġija rinnovabbli: attur prinċipali fis-suq Ewropew tal-enerġija’ (COM(2012)0271),

– wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Marzu 2013 bit-titolu ‘Qafas 
għall-politiki dwar il-klima u l-enerġija sal-2030’ (COM(2013)0169), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Settembru 2013 dwar il-
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mikroġenerazzjoni – l-elettriku fuq skala żgħira u l-ġenerazzjoni tas-sħana (2012/2930 
(RSP)),

– wara li kkunsidra l-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali dejta (Regolament 
Ġenerali għall-Protezzjoni tad-Dejta), Brussell, 25 ta’ Jannar 2012, 
COM(2012)0011 2012/0011 (COD),

– wara li kkunsidra l-proposta għal Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni 
‘Reġjuni 2020: Valutazzjoni tal-isfidi futuri għar-Reġjuni tal-UE’, Brussell, 
14 ta’ Novembru 2008 SEC(2008) 2868 finali,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Ottubru 2010 dwar 
‘Politika Reġjonali li tikkontribwixxi għal tkabbir intelliġenti fl-Ewropa 2020’,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A7-0000/2013),

A. billi eżempji tal-aqwa prassi tal-użu effiċjenti tal-enerġija u produzzjoni tal-enerġija 
deċentralizzata juru li l-komunitajiet lokali u ċ-ċittadini jistgħu jsiru wkoll ‘produmaturi’, 
billi jipproduċu għall-bżonnijiet tal-enerġija tagħhom stess filwaqt li li jbiegħu wkoll l-
enerġija għall-grid u li joperaw fl-impjanti tal-enerġija virtwali flimkien ma’ atturi oħra, 
billi jiksbu l-benefiċċji massimi permezz tal-inklużjoni tal-atturi kollha fl-ippjanar u l-
implimentazzjoni ta’ azzjonijiet reġjonali, billi jrawmu l-parteċipazzjoni attiva u l-
iskambju ta’ informazzjoni u billi jiżviluppaw approċċ olistiku bl-inklużjoni ta’ setturi 
oħra relatati mal-enerġija bħat-trasport u l-abitazzjoni, billi jużaw mekkaniżmi ta’ appoġġ 
finanzjarju intelliġenti u joħolqu impjiegi ġodda;

Opportunitajiet ġodda għall-ekonomija reġjonali

1. Jilqa’ bidla fundamentali għar-reġjuni fil-mod ta’ kif tiġi prodotta u kkonsmata l-enerġija, 
fejn dawn għaddew minn mudell tradizzjonali inflessibbli, li jaħdem fuq ‘loġika ta’ 
tagħbija bażi’, għal produzzjoni varjabbli, deċentralizzata u lokali, li tintegra sehem għoli 
ta’ enerġija rinnovabbli fuq skala żgħira mad-domanda flessibbli u reattiva u l-ħżin 
distribwit; jenfasizza li grid intelliġenti huwa essenzjali għal tali bidla fundamentali u li l-
implimentazzjoni ta’ grid intelliġenti għandha tiġi integrata f’approċċ transsettorjali għall-
iżvilupp reġjonali sabiex jiġu massimizzati l-benefiċċji għar-reġjuni;

2. Jenfasizza, f'dan il-kuntest, l-opportunitajiet għall-bidliet ġeografiċi (jew territorjali) fil-
grid tal-enerġija għar-reġjuni żvantaġġati, li jistgħu jiżviluppaw minn konsumaturi tal-
enerġija għal produtturi tal-enerġija, u b’hekk jiksbu vantaġġi ekonomiċi għolja filwaqt li 
tkun żgurata provvista ta’ enerġija sikura; jinnota li dan joffri opportunitajiet b’mod 
partikolari għar-reġjuni u gżejjer l-aktar imbiegħda u periferali;

3. Jistieden lill-Istati Membri u lir-reġjuni jinvestu kemm jista’ jkun kmieni fil-grids 
intelliġenti lokali billi jużaw il-Fondi Ewropej Strutturali u ta’ Investiment (ESIF), inklużi 
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l-istrumenti finanzjarji għall-ingranaġġ tal-investiment privat, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet 
ambjentali, ekonomiċi, soċjali u territorjali tar-reġjun speċifiku, peress li m’hemm ebda 
soluzzjoni unika għar-reġjuni kollha; jitlob għal approċċ flessibbli fil-livell lokali biex 
jitnaqqsu l-ostakli għall-għaqda ta’ miżuri għall-produzzjoni, il-ħżin u l-effiċjenza tal-
enerġija u biex jaħdmu ma’ setturi oħra bħat-teknoloġija tal-informatika u l-
komunikazzjoni (ICT) u s-setturi tat-trasport;

4. Jenfasizza li l-użu tal-grids intelliġenti jeħtieġ qafas politiku stabbli fit-tul; jistieden lill-
Kummissjoni tipproponi miri ambizzjużi u vinkolanti għall-2030 għal effiċjenza 
enerġetika u enerġiji rinnovabbli kif ukoll għal emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra, 
sabiex tingħata ċertezza għall-futur lill-investituri u l-industriji interkonnessi u biex tiġi 
ffaċilitata sistema intelliġenti tal-enerġija;

5. Jitlob għal approċċ aktar flessibbli fir-regolamenti u d-direttivi tal-UE fis-suq intern biex 
jitnaqqsu l-ostakli għas-soluzzjonijiet speċifiċi għar-reġjun f’termini ta’ miżuri tal-
produzzjoni, il-provvista, il-ħżin u l-effiċjenza tal-enerġija u l-kombinazzjoni ta’ miżuri 
bħal dawn;

6. Jenfasizza li ċ-ċittadini għandhom ikunu involuti fil-fażijiet kollha tal-ippjanar, l-
implimentazzjoni u t-trasformazzjoni tal-enerġija u l-grid, permezz ta’ parteċipazzjoni 
pubblika f’kull stadju, u l-involviment attiv tal-opertaturi tad-distribuzzjoni tas-servizz 
(DSOs) u l-fornituri ta’ teknoloġiji tal-grids intelliġenti; jinkoraġġixxi liċ-ċittadini biex 
isiru ‘produmaturi’, billi individwi u komunitajiet jipproduċu l-enerġija rinnovabbli 
tagħhom stess u jkunu kapaċi jbiegħu ż-żejjed lura għall-grid, billi jużaw metraġġ nett u 
b’hekk jieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet ekonomiċi, u billi jaġixxu bħala msieħba lokali 
b’saħħithom involuti fil-produzzjoni sostenibbli tal-enerġija u l-iffrankar tal-enerġija 
f’kunċett globali ta’ enerġija reġjonali;

Sistemi intelliġenti tal-enerġija 

7. Jenfasizza li sabiex il-grids intelliġenti jiġu implimentati b’suċċess, l-Ewropa għandha 
ssegwi strateġija ta’ ‘sistema intelliġenti tal-enerġija’għar-reġjuni u l-komunitajiet lokali, 
fejn il-grids intelliġenti jsiru parti mis-sistema reġjonali tal-enerġija u jintegraw sehem 
għoli ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli, inkluż kapaċitajiet ta’ ġenerazzjoni 
deċentralizzata, flimkien ma’ ġestjoni tad-domanda, miżuri ta’ effiċjenza enerġetika, iż-
żieda fl-iffrankar ta’ enerġija, u soluzzjonijiet għal ħżin intelliġenti, is-settur tat-trasport 
(it-trasport elettroniku) u l-iskambju miżjud ma’ netwerks ġirien; 

8. Jistieden lill-Kummissjoni, u t-Task Force għall-Grids Intelliġenti tagħha, taġġorna u 
tespandi d-definizzjoni eżistenti tagħha għal grids intelliġenti sabiex din tinkludi s-sistema 
intelliġenti tal-enerġija; jistieden lill-awtoritajiet lokali u reġjonali jadottaw strateġiji 
reġjonali bbażati madwar sistema intelliġenti tal-enerġija;

9. Jenfasizza li sabiex tiġi żgurata l-effiċjenza ekonomika tal-grids intelliġenti għar-reġjuni, 
huwa meħtieġ li jingħaqdu l-vantaġġi diretti u indiretti, sabiex is-settur tal-enerġija 
jingħaqad ma’ diversi setturi oħra, b’mod partikolari dawk tal-abitazzjoni u t-trasport, iżda 
wkoll l-ambjent, l-ippjanar urban, l-inklużjoni soċjali, il-ġestjoni tal-iskart u s-settur tal-
kostruzzjoni, sabiex jintlaħqu l-miri għal-iffrankar tal-enerġija filwaqt li fl-istess ħin jiġu 
massimizzati l-benefiċċji ekonomiċi;
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10. Jenfasizza li s-settur tal-ICT għandu rwol kruċjali fil-grid ta’ sistema intelliġenti ta’ 
enerġija, bħal fil-komunikazzjoni diġitali fil-ħin reali bejn l-elementi kollha tal-grid 
intelliġenti, sa mill-produzzjoni għal meta tiġi trasmessa lill-utent aħħari, l-ICT 
tippermetti l-fluss bidirezzjonali ta’ informazzjoni fil-grid; jistieden, għalhekk, lir-reġjuni 
jinkludu l-iżvilupp ta’ teknoloġiji differenti tal-ICT li huma interoperabbli u 
kummerċjalment attraenti għall-ħolqien ta’ sistema intelliġenti tal-enerġija sabiex jiġi 
mmassimizzat l-iffrankar ta’ enerġija fl-ippjanar reġjonali li jinvolvi grids intelliġenti;

11. Jitlob għal innovazzjoni u investiment akbar fis-settur tal-ICT sabiex jingħelbu l-isfidi 
ewlenin li qed jiffaċċjaw it-teknoloġiji intelliġenti, li jinkludu l-interoperabbiltà tat-
teknoloġiji man-netwerk eżistenti, kif ukoll sfidi regolatorji; jistieden lill-Kummissjoni u 
l-atturi nazzjonali u reġjonali joħolqu oqfsa regolatorji pożittivi u għall-investiment li 
jippermettu l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet tal-ICT interoperabbli; 

Impatti pożittivi fuq l-impjiegi lokali 

12. Jinkoraġġixxi bil-qawwa r-reġjuni kollha sabiex jinvestu f’sistemi intelliġenti ta’ enerġija 
bħala sors potenzjali għall-impjiegi lokali u sostenibbli; jenfassiza li l-industrija tal-
kostruzzjoni hija waħda mill-oqsma prinċipali fejn jinħolqu x-xogħlijiet mhux biss 
permezz ta’ investimenti diretti fil-grids intelliġenti tal-enerġija, imma wkoll permezz ta’ 
investimenti f’miżuri ta’ effiċjenza enerġetika u rinovazzjonijiet, pereżempju fis-settur tal-
abitazzjoni;

13. Jinnota li fl-2009 il-Kummissjoni kkalkulat li madwar 2.8 miljun impjieg se jinħolqu 
permezz tal-kisba tal-miri ta’ enerġija rinnovabbli tagħha tal-2020, flimkien mal-ħolqien 
tal-valur miżjud totali ta’ madwar 1.1 % tal-PDG sal-2030; jinnota li l-Kunsill Ewropew 
għall-Enerġija Rinnovabbli jistma li kieku fl-2030 45 % tal-enerġija kellu jiġi minn sorsi 
rinnovabbli jistgħu jinħolqu 4.4 miljun impjieg, u li kieku s-sistema tal-enerġija tal-
Ewropa kellha tkun 100 % rinnovabbli sal-2050,  is-settur jimpjega 6.1 miljun persuna;

14. Jistieden lir-reġjuni kollha jinvestu fil-ħiliet u t-taħriġ għal dawn l-impjiegi l-ġodda, 
filwaqt li jqisu li numru sinifikanti ta’ impjiegi lokali ġodda jistgħu jinħolqu wkoll fis-
servizzi tal-ICT, is-settur tat-trasport u setturi li jfornu tagħmir intelliġenti u servizzi, 
pereżempju għal installazzjonijiet ġodda;

15. Jenfasizza li l-investiment pubbliku fis-sistemi intelliġenti tal-enerġija, inkluż permezz tal-
Fondi Ewropej Strutturali u ta’ Investiment (ESIF), jista’ jrawwem opportunitajiet ta’ 
impjieg lokali u sostenibbli u benefiċċji lokali fit-tul għar-reġjuni, u jista’ jintuża 
ugwalment bħala strument biex jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, speċjalment fir-reġjuni fil-
pajjiżi milquta mill-kriżi;

Ir-rwol taċ-ċittadini 

16. Jenfasizza li s-suċċess ta’ sistema intelliġenti tal-enerġija, hekk kif muri minn studji dwar 
l-aqwa prassi u eżempji ewlenin, spiss huwa dovut għal sjieda lokali minn ċittadini 
individwali, kooperattiva, komunità lokali jew kombinazzjoni ta’ dawn l-atturi; 
jirrikonoxxi li dawn is-sjieda jżidu l-aċċettazzjoni tal-investimenti fl-elementi kollha tas-
sistemi intelliġenti tal-enerġija; jemmen li ċ-ċittadini għandhom ikunu involuti fl-istadji 
kollha ta’ żvilupp ta’ sistema intelliġenti tal-enerġija; 
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17. Jistieden lill-Kummissjoni tneħħi l-ostakoli għas-sjieda lokali fil-leġiżlazzjoni eżistenti 
tal-UE, partikolarment fir-regoli tal-għajnuna statali; jistieden lill-Istati Membri 
jappoġġjaw possibbiltajiet feed-in tal-enerġija lokali u l-qsim tal-enerġija lokali, mhux 
biss b’mod bidirezzjonali bejn il-grid u l-utent aħħari, iżda wkoll b’mod transkonfinali u 
bejn l-unitajiet tal-utent aħħari, b’hekk jiġu mħeġġa s-sjieda lokali tal-produzzjoni tal-
enerġija u l-qsim tal-enerġija prodotta lokalment;

18. Jenfasizza li l-implimentazzjoni ta’ sistemi intelliġenti tal-enerġija se jibdlu b’mod 
sinifikanti l-isferi privati u pubbliċi, hekk kif provvista tal-elettriku se tkunu marbuta mal-
ġbir ta’ dejta u kkomunikata f’ħin reali; għalhekk jitlob għal proċeduri trasparenti fil-
livelli kollha, li jinvolvu l-atturi kollha, inklużi ċ-ċittadini, in-negozji, l-industrija, l-
awtoritajiet lokali, l-operaturi tas-servizz ta’ distribuzzjoni (DSOs), l-operaturi tas-servizz 
ta’ trasmissjoni (TSOs), uffiċjali lokali u reġjonali għall-protezzjoni tad-dejta jew l-
ombudsmen u l-fornituri ta’ teknoloġiji tal-grids intelliġenti;

Protezzjoni tad-dejta u privatezza

19. Jenfasizza li s-sistemi intelliġenti tal-enerġija se jkunu operati b’ammonti kbar ta’ dejta 
personali u ħafna profili u se jkollhom riskju għoli ta’ ksur tas-sigurtà tad-dejta; jinnota 
tħassib speċifikament fir-rigward tal-benefiċċji għall-konsumatur ta’ arloġġi intelliġenti u 
jitlob evalwazzjoni akbar ta’ dan il-qasam u aktar riċerka fil-protezzjoni tad-dejta u l-
privatezza tad-dejta ta’ arloġġi intelliġenti; jenfasizza, għalhekk, li d-dejta personali 
għandha tkun protetta, mingħajr eċċezzjonijiet, sabiex tibqa’ protetta u sikura; 

20. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li r-Regolament għall-Protezzjoni tad-Dejta jiġi
msaħħaħ u adottat minnufih; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa linji gwida sodi għall-
ġbir, il-minimizzazzjoni tad-dejta, it-trasmissjoni tad-dejta u s-sigurtà tad-dejta f’sistema 
intelliġenti tal-enerġija; jenfasizza li d-dejta personali għandha tiġi proċessata biss għall-
għan speċifiku tal-provvista tal-enerġija u sal-punt li huwa strettament meħtieġ u li d-dejta 
personali ma għandhiex tintuża għall-ipprezzar diskriminatorju; 

21. Jenfasizza l-ħtieġa għal titjib fil-protezzjoni tad-dejta u r-regolamentazzjoni tal-privatezza,  
u prattika meta jiġu installati s-sistemi ta’ arloġġi Smart; jenfasizza li l-garanzija għall-
protezzjoni tad-dejta u l-privatezza tad-dejta għall-individwi kollha u d-djar konnessi mal-
grid hija imperattiva għall-funzjonament u l-iskjerament ta’ grids intelliġenti; jenfasizza li 
d-dejta miġbura għandha tintuża biss biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista tal-elettriku; 
jistieden lill-Istati Membri jinfurzaw regoli għall-protezzjoni tad-dejta u jiddefendu d-
drittijiet tal-individwi f’dan il-qasam;

22. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiffukaw fuq ir-riċerka, l-iżvilupp u l-
investiment ta’ għodda sofistikati tal-anonimizzazzjoni, b’kont meħud tal-importanza tal-
anonimità tad-dejta personali sabiex tiżdied l-aċċettazzjoni pubblika ta’ sistemi intelliġenti 
tal-enerġija;

Qafas għal Sistemi Intelliġenti tal-Enerġija ta’ suċċess

23. Jenfasizza li taħt ir-regolamenti ġodda tal-ESIF għall-perjodu 2014-2020, l-Istati Membri 
huma obbligati li jikkonċentraw ir-riżorsi tal-ESIF fuq investimenti għal Ewropa 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiva; jilqa’ s-sehem minimu li għandu jkun stabbilit għar-
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reġjuni sabiex jikkonċentraw, skont il-livell ta’ żvilupp ekonomiku tagħhom, sa 20 % tar-
riżorsi tal-FEŻR fuq il-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, 
l-effiċjenza enerġetika kif ukoll fuq il-grids intelliġenti fil-livell ta’ distribuzzjoni; 
jirrimarka li l-Fond ta’ Koeżjoni jippermetti wkoll għall-investiment f’dan il-qasam u 
jistieden lill-Istati Membri jagħmlu l-aħjar użu ta’ din l-opportunità ġdida;

24. Jenfasizza li l-Fondi ESI jservu bħala katalisti għall-investiment u li, peress li diversi 
livelli territorjali huma involuti fil-finanzjament u l-proċess tat-teħid ta’ deċiżjoni, il-
governanza fuq diversi livelli għandha rwol importanti għal implimentazzjoni ta’ suċċess; 
jilqa’ opportunitajiet addizzjonali ta’ finanzjament fil-programm Enerġija Intelliġenti-
Ewropa; 

25. Jirrakkomanda li l-appoġġ għall-grids intelliġenti fil-livell tad-distribuzzjoni ma jiġix 
inkluż fl-għajnuna statali; jenfasizza li l-iskjerament tal-grids intelliġenti u l-enerġiji 
rinnovabbli m’għandux ikun affettwat b’mod negattiv mir-riforma li għadha kif ġiet 
proposta għall-għajnuna mill-istat dwar l-enerġija; jistieden lill-Kummissjoni, f’dan il-
kuntest, tastjeni milli tintroduċi sistema ta’ offerti teknoloġikament newtrali, peress li 
ħafna mill-proġetti deċentralizzati fuq skala żgħira se jiġu esklużi, u dan ixekkel l-
innovazzjoni u approċċi speċifiċi għar-reġjuni;

26. Jistieden lill-Kummissjoni tnaqqas l-ostakoli għall-investiment fis-sistemi intelliġenti tal-
enerġija, partikolarment billi tespandi l-eżenzjoni fil-modernizzazzjoni tal-għajnuna statali 
(SAM) biex jingħata sostenn pubbliku għall-elementi kollha tas-sistemi intelliġenti 
reġjonali u lokali tal-enerġija, inklużi l-investimenti u l-operazzjonijiet transsettorjali ;
iħeġġeġ li sistemi intelliġenti tal-enerġija għandhom jiġu inklużi bħala kategorija fir-
Regolament futur tal-Kummissjoni li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala 
kompatibbli mas-suq intern fl-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat (GBER II) u 
jadatta r-regolamenti dwar kategoriji oħra ta’ eżenzjoni ta’ blokk li jinteraġixxu mal-
iżvilupp ta’ sistemi intelliġenti tal-enerġija;

27. Jenfasizza li l-interoperabbiltà hija essenzjali għall-infrastruttura intelliġenti, peress li 
inċertezza regolatorja u standards differenti jdewmu l-firxa ta’ infrastruttura intelliġenti; 
għalhekk jitlob għal kooperazzjoni akbar bejn l-organizzazzjonijiet differenti Ewropej 
għal standards tekniċi; jenfasizza li l-istandards miftuħa huma meħtieġa biex jgħinu l-
interoperabbiltà;

28. Jistieden lir-reġjuni jagħmlu netwerking u jaqsmu l-benefiċċji, l-għarfien u l-aqwa prassi, 
u biex jikkooperaw fir-rigward tal-analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji dwar is-Sistemi 
Intelliġenti tal-Enerġija fil-objettiv tal-Kooperazzjoni Territorjali tal-Fondi ESI; jistieden 
lill-Kummissjoni tistabbilixxi netwerk transnazzjonali għar-reġjuni permezz ta’ Sistemi 
Intelliġenti tal-Enerġija; jistieden lir-reġjuni transkonfinali jużaw l-istrument legali ta’ 
Raggruppament Ewropew ta’ Kooperazzjoni Territorjali sabiex jistabbilixxu u jmexxu 
flimkien servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli u l-
iffrankar tal-enerġija u l-infrastruttura ta’ grid intelliġenti f’netwerk bħal dan;

29. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-Kumitat tar-Reġjuni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Fi żmien ta’ prezzijiet tal-enerġija li qed jiżdiedu, tibdil fil-klima u sfidi soċjoekonomiċi, ir-
reġjuni kollha fl-UE se jkollhom isibu mezzi biex jipprovdu provvista tal-enerġija stabbli u 
sikura li tkun affordabbli għaċ-ċittadini kollha, filwaqt li tirrispetta l-kriterji ambjentali u ta’ 
sostenibbiltà. 

Jekk inħarsu lejn is-sistemi intelliġenti differenti tal-enerġija u l-inizjattivi ta’ grids 
intelliġenti, nistgħu naraw li diġà hemm ħafna soluzzjonijiet. Xi reġjuni biddlu lilhom 
infushom minn xerrejja tal-enerġija għal fornituri tal-enerġija b’enfasi qawwija fuq l-enerġija 
rinnovabbli- u b’hekk jipprovdu mudell ta’ produzzjoni ta’ enerġija sostenibbli li jippermetti 
li jiġu stabbilizzati l-prezzijiet tal-enerġija filwaqt li fl-istess ħin isir profitt. 

Dawn l-eżempji jinkludu r-reġjun ta’ Burgenland fl-Awstrija. Güssing f’Burgenland, li qabel 
kien reġjun fqir u periferali, ittrasforma ruħu f’mudell ta’ sostenibbiltà, li jiġġenera l-
bżonnijiet tal-enerġija tiegħu minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. Gżejjer bħal Madeira fil-
Portugall, El Hiero fi Spanja, Samsø fid-Danimarka, Ikaria fil-Greċja, qed ibiddlu wkoll 
persentaġġ għoli ta’ bżonnijiet ta’enerġija li qabel kienu ġejjin minn fjuwils fossili, u issa qed 
jipproduċu dawn l-istess bżonnijiet minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli flimkien ma’ 
infrastruttura u għażliet ta’ ħżin intelliġenti. 

Ir-Reġjun ta’ Harz b’Mudell Riġenerattiv huwa reġjun żvantaġġat fil-Ġermanja li jinkludi l-
elementi kollha msemmija hawn fuq: ġenerazzjoni u distribuzzjoni tal-enerġija bbażata 
prinċipalment fuq enerġija rinnovabbli, attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp, ħżin tal-enerġija, 
konsum u ffrankar tal-enerġija (inklużi arloġġi intelliġenti, iffurmar tal-massimu, iżolazzjoni, 
trasport elettroniku), biex jingħata eżempju konkret ieħor ta’ reġjun b’mudell tal-aħjar 
prattika.

Eżempji oħra ta’ muniċipalitajiet u reġjuni li kisbu sigurtà tal-enerġija u tnaqqis fid-
dipendenza fuq l-importazzjonijiet jinkludu Hostětín fir-Repubblika Ċeka, il-proġett Orkney 
Micro Renewables fl-Iskozja, kif ukoll bliet u komunitajiet ta’ proġetti pilota taħt il-
programm CONCERTO tal-Kummissjoni li appoġġja 58 proġett pilota fi 23 pajjiż. Aktar 
inizjattivi jinkludu l-CO-POWER li tippermetti liċ-ċittadini joħolqu proġetti tal-komunità 
dwar is-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli madwar l-Ewropa. 

B’ħarsa lejn ir-reġjuni u l-komunitajiet ewlenin wieħed jista’ jara li s-suċċess spiss huwa 
riżultat ta’ ftuħ u trasparenza bejn l-awtoritajiet lokali, in-negozji, l-industrija, u l-komunità 
lokali u ċ-ċittadini. L-isforzi konġunti ta’ ppjanar u implimentazzjoni, fi proċess fejn ikunu 
involuti l-atturi kollha, joħolqu effetti ta’ sinerġija u benefiċċji aqwa fit-tul għar-reġjuni, 
mhux biss f’termini ta’ produzzjoni u provvista ta’ enerġija sikuri u aċċessibbli,  iżda wkoll 
f’termini ta’ benefiċċji ekonomiċi, soċjali u ambjentali. Għalhekk, l-aħjar riżultati jinkisbu 
meta jkun ittieħed approċċ olistiku, fejn l-infrastruttura intelliġenti tkun ċċentrata fuq sistema 
intelliġenti tal-enerġija li hija parti minn pjan reġjonali globali aktar intelliġenti, bl-
inkorporazzjoni wkoll ta’ setturi relatati, bħat-trasport, id-djar u l-ippjanar urban. Ix-
xarabanks elettroniċi jistgħu jservu bħala sistemi ta’ ħżin tal-enerġija għall-enerġija prodotta 
lokalment meta d-domanda għall-enerġija tkun baxxa, pereżempju meta r-riħ ikun qawwi 
matul il-lejl, u b’hekk il-ħżin u l-użu ta’ enerġija jsiru lokalment. Il-fatt li ċ-ċittadini kif ukoll 
lin-negozji lokali u l-industriji akbar jiġu mħeġġa biex jiffokaw fuq l-iffrankar l-enerġija, 
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pereżempju permezz ta’ iżolament aħjar, jippermetti l-iffrankar globali. Flimkien ma’ 
tentattivi biex jitnaqqas il-konsum tal-enerġija fil-ħinijiet fejn l-aktar isir konsum, pereżempju 
billi jintużaw xi magni bil-lejl, jista’ jsir ċaqliq fl-użu massimu f’dawn il-ħinijiet  u l-loġika 
ta’ infrastruttura ta’ netwerk ibbażata fuq talbiet aktar għolja f’ħinijiet fejn isir l-aktar konsum 
tista’ tinqered. Il-grids intelliġenti, inklużi arloġġi Smart u soluzzjonijiet intelliġenti ta’ ħżin, 
jistgħu jiffaċilitaw dan l-iżvilupp peress li jippermettu sistema ta’ enerġija ġdida ta’ tip aktar 
intelliġenti - fejn l-enerġija tiġi ġġenerata u tintuża qrib is-sit tal-produzzjoni minflok tiġi 
ttrasportata għal distanzi twal - u fejn komunikazzjoni bidirezzjonali bejn in-naħa tal-
ġenerazzjoni u n-naħa tal-konsum hija possibbli. 

Minbarra li jiżguraw is-sigurtà ta’ provvista tal-enerġija u jnaqqsu d-dipendenza fuq il-fjuwils 
fossili, il-grids intelliġenti jġibu magħhom diversi benefiċċji oħra lill-komunitajiet lokali, 
b’mod speċjali f’termini ta’ impjiegi u impjiegi ekoloġiċi. Is-settur tal-enerġija rinnovabbli 
rreżista l-kriżi ekonomika attwali u jista’ jkompli joħloq impjiegi fir-reġjuni fejn huma l-aktar 
meħtieġa, bħaż-żoni kostali u rurali. Fl-2009 il-Kummissjoni kkalkulat li ladarba jintlaħqu l-
miri għall-enerġija rinnovabbli tal-2020, jinħolqu  madwar 2.8 miljun impjieg fis-settur li 
jiġġeneraw valur miżjud totali ta’ madwar 1.1 % tal-PDG sal-2030. Fir-rapport tagħha, 
“Viżjoni ta’ Enerġija 100 % Rinnovabbli għall-Unjoni Ewropea”, ġie stmat mill-Kunsill 
Ewropew dwar l-Enerġija Rinnovabbli li kieku fl-2030 45 % tal-enerġija kellu jiġi minn sorsi 
rinnovabbli jistgħu jinħolqu 4.4 miljun impjieg, u li kieku s-sistema tal-enerġija tal-Ewropa 
kellha tkun 100 % rinnovabbli sal-2050,  is-settur jimpjega 6.1 miljun persuna. Barra minn 
hekk l-impjiegi se jinħolqu jew jinżammu lokalment, pereżempju fis-settur tal-kostruzzjoni, 
marbuta pereżempju mal-investimenti fl-iffrankar tal-enerġija fis-settur tad-djar.

Tnedija integrata sew ta’ grids intelliġenti bħala parti minn pjanijiet reġjonali tal-enerġija se 
tagħti wkoll is-setgħa liċ-ċittadini sabiex jieħdu rwol attiv u responsabbiltà fl-ippjanar tal-
enerġija u l-grids tar-reġjuni tagħhom biex b’hekk jaħsdu l-benefiċċji finanzjarji u soċjali ta’ 
dawn id-deċiżjonijiet. Din is-setgħa twassal liċ-ċittadini biex isiru ‘produmaturi’ li 
jipproduċu, jużaw u jbiegħu l-enerġija tagħhom stess fi grid intelliġenti.

Dan kollu juri li grid intelliġenti tista’ tkun il-pedament ta’ viżjoni ta’ enerġija sostenibbli, li 
tinkludi aktar produzzjoni ta’ enerġija rinnovabbli, l-iffrankar tal-enerġija, u l-użu aħjar u 
speċjalment lokali ta’ enerġija prodotta lokalment. Għalhekk, għandna bżonn li nħarsu lejn 
sistemi intelliġenti tal-enerġija bħala kunċett ġenerali li qed iġib benefiċċji sinifikanti lir-
reġjuni Ewropej.

Madankollu hemm sfidi li jridu jiġu indirizzati sabiex jinkisbu sistemi aktar intelliġenti tal-
enerġija fir-reġjuni tal-UE. Sabiex iċ-ċittadini jkunu sikuri meta joħolqu sistema intelliġenti 
tal-enerġija bbażata fuq skambju ta’ dejta bidirezzjonali u għalhekk ibbażata fuq dejta tal-
utent aħħari, il-protezzjoni tad-dejta u l-privatezza jeħtieġ li jkunu żgurati u infurzati kull ħin. 
Fuq livell aktar ġenerali, l-isfidi regolatorji u legali, inkluża l-għajnuna statali għandhom 
ikunu indirizzati. Dan huwa veru speċjalment meta nħarsu lejn approċċi transsettorjali, li 
jorbtu pereżempju s-setturi tal-enerġija u tal-ICT. L-inizjattivi fir-reġjuni tal-fruntieri tul il-
fruntieri nazzjonali qed jiffaċċjaw b’mod ugwali ħafna sfidi regolatorji u legali. Dawk il-
fruntieri bejn is-setturi u l-pajjiżi għandhom jinfetħu għax approċċ olistiku usa biss 
jippermetti li jittieħed vantaġġi sħiħ mill-benefiċċji tal-implimentazzjoni ta’ sistemi 
intelliġenti tal-enerġija. Hawnhekk, qafas stabbli, pożittiv regolatorju u legali huwa essenzjali 
għat-tipi kollha ta’ investimenti u l-kooperazzjoni fit-tul marbuta ma’ sistemi intelliġenti tal-
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enerġija. 

Il-kisba ta’ reġjuni u komunitajiet aktar sostenibbli madwar l-Ewropa hija possibbli. Bi sforzi 
konġunti, ir-reġjuni, il-gżejjer u l-komunitajiet imsemmija bħala mudell f’din id-dikjarazzjoni 
ma jibqgħux aktar pijunieri, iżda jsiru l-istatus quo ta’ UE aktar sinjura, sostenibbli u 
indipendenti mill-enerġija.


