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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-rwol tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE u tal-atturi tagħha fl-implimentazzjoni tal-
politika Ewropea l-ġdida dwar l-enerġija
(2012/2099(INI))

Il-Parlament Ewropew,

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

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu ‘Enerġija 2020 -
Strateġija għal enerġija kompetittiva, sostenibbli u b'sigurtà’, (COM(2010)0639),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-15 ta’ Diċembru 2011 bit-titolu 
‘Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050’, (COM(2011)0885),

– wara li kkunsidra l-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
effiċjenza enerġetika u li tirrevoka d-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE 
(COM(2011)0370),

– 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 (A7-0000/2012),

A. billi l-objettivi komuni tal-politika Ewropea dwar l-enerġija huma s-sigurtà tal-provvista, 
is-sostenibilità u l-kompetittività;

B. billi l-objettivi komuni tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE huma l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tar-reġjuni tal-Ewropa permezz tal-investiment fit-tkabbir u fl-impjiegi;

C. billi l-investimenti tal-politika ta’ koeżjoni fil-qasam tal-enerġija jistgħu jikkontribwixxu 
għar-realizzazzjoni taż-żewġ politiki billi jippromwovu t-tkabbir fir-reġjuni 
sottożviluppati u l-ħolqien ta’ impjiegi lokali, u billi jiżguraw is-sigurtà tal-provvista tal-
enerġija fl-UE kollha kemm hi;

Approċċ ġenerali

1. Jenfasizza, minħabba l-effett negattiv tal-kriżi fejn żdiedu d-disparitajiet lokali u reġjonali 
fl-Ewropa, il-ħtieġa li jingħata appoġġ qawwi mill-UE għall-koeżjoni; jemmen li l-
proġetti tal-enerġija Ewropej jistgħu jikkontribwixxu għall-iżvilupp reġjonali permezz ta' 
investimenti f'għejun ta' enerġija deċentralizzati, l-effiċjenza enerġetika u miżuri oħra li 
jappoġġjaw it-tkabbir u l-impjiegi;

2. Jenfasizza, madankollu, li l-programmi tal-politika ta’ koeżjoni m’għandhomx jitqiesu 
bħala sostituti għall-finanzjament proprju tal-proposti dwar il-politika Ewropea dwar l-
enerġija; jenfasizza li l-politika ta' koeżjoni tista' tappoġġja azzjonijiet, bħalma huma l-
miżuri għall-effiċjenza enerġetika, bħala għajn addizzjonali ta’ finanzjament, iżda biss 
meta dawn il-programmi jippromwovu l-objettivi tal-politika ta' koeżjoni;
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3. Jemmen li r-reġjuni tal-Ewropa għandhom ikunu jistgħu jiffukaw fuq dawk l-għejun tal-
enerġija li huma adattati l-aħjar għall-kundizzjonijiet lokali u li l-UE għandha tibda tkejjel 
l-objettivi tal-enerġija Ewropej fuq skala mifruxa fl-UE kollha; 

4. Jenfasizza li, minħabba l-objettivi tal-UE rigward it-tibdil fil-klima, l-iżviluppi fl-iffissar 
tal-prezzijiet tal-enerġija jistgħu jqiegħdu fi żvantaġġ partikolari lil dawk iċ-ċittadini li 
jinsabu fir-reġjuni inqas żviluppati tal-UE; jitlob, għalhekk, li dan jiġi kkunsidrat fl-
ippjanar tal-politika ta’ koeżjoni;

Bini tal-kapaċità

5. Jenfasizza li kwalunkwe għanijiet futuri enerġetiċi għandhom jiġu bbażati fuq it-tqassim 
ġust tal-piż bejn ir-reġjuni Ewropej u għandhom jippermettulhom il-possibilità ta' żvilupp 
futur; jemmen bis-sod, għalhekk, li kwalunkwe allokazzjoni finanzjarja multiannwali 
jeħtieġ li tqis mhux biss l-objettivi ġenerali tal-Ewropa kollha, imma wkoll il-kapaċitajiet 
istituzzjonali tar-reġjuni fl-UE kollha;

6. Jirrimarka, fir-rigward tal-proġetti enerġetiċi ta' skala kbira, li hemm il-possibilità ta’ 
defiċjenzi fil-kapaċità ta’ diversi awtoritajiet reġjonali u lokali, li jistgħu jxekklu 
serjament l-implimentazzjoni; jemmen, għalhekk, mhux biss li JESSICA, ELENA u IEE-
MLEI għandhom jiġu msaħħa, imma li kwalunkwe allokazzjonijiet għall-enerġija fi ħdan 
il-politika ta’ koeżjoni għandhom jiġu rieżaminati sal-2018 minħabba r-rata ta’ 
assorbiment tagħhom;

7. Jenfasizza, filwaqt li jappoġġja strumenti finanzjarji ġodda għall-proġetti enerġetiċi, li dan 
għandu jkun addizzjonali għall-għotjiet diretti u għall-kofinanzjament tal-proġetti 
enerġetiċi u mhux joħdilhom posthom; jiġbed l-attenzjoni tal-Istati Membri u tal-
Kummissjoni għall-fatt li l-individwi, il-bliet żgħar u dawk ta' daqs medju u l-komunitajiet 
rurali għandhom ikunu eliġibbli għall-għajnuna ta’ finanzjament dirett għall-effiċjenza 
enerġetika u għall-proġetti tar-rinnovament tal-bini peress li x'aktarx li jkollhom nuqqas 
ta' kapaċità amministrattiva biex jużaw strumenti finanzjarji oħra b’mod komplet;

Ftehimiet ta' sħubija

8. Jinnota li, biex il-proġetti jiġu implimentati kif suppost, l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
għandhom jiġu kkonsultati dwar il-ftehimiet ta’ sħubija b’tali mod li tingħatalhom 
opportunità reali li jinfluwenzaw l-għanijiet tagħhom, il-kontenut tan-nefqa u l-
implimentazzjoni tagħhom;

9. Jirrimarka li l-arranġamenti tal-finanzjament tal-politika ta’ koeżjoni għandhom jiżguraw 
li l-karatteristiċi ekonomiċi, soċjali u territorjali differenti tar-reġjuni jiġu kkunsidrati 
għalkollox; 

10. Jemmen li, filwaqt li l-Qafas Strateġiku Komuni jipprovdi għal assenjament ġenerali, 
delimitazzjoni ġenerali u miri tematiċi oħra, dawn il-miżuri għandhom jiġu applikati 
b’mod flessibbli fi ħdan il-ftehimiet ta’ sħubija biex l-Istati Membri jkunu jistgħu jsegwu 
toroq nazzjonali individwali lejn l-għanijiet tal-2020;

11. Jiġbed l-attenzjoni partikolarment għall-ħtieġa li jiġu applikati t-termini ta’ referenza u d-
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definizzjonijiet l-aktar wiesgħa possibbli fil-proġetti enerġetiċi mressqa għall-
finanzjament tal-politika ta' koeżjoni;

Implimentazzjoni u suġġerimenti ta’ politika

12. Jinnota li, filwaqt li l-Istati Membri qed ibiddlu t-taħlitiet enerġetiċi tagħhom skont l-
għanijiet klimatiċi tal-UE, ħafna reġjuni huma dipendenti mill-fjuwils fossili; jemmen, 
għalhekk, li mhumiex biss l-għejun enerġetiċi b'livell ta' karbonju baxx li jmisshom jiġu 
aċċettati, imma li jmisshom jiġu aċċettati l-għejun enerġetiċi kollha li għandhom livell 
baxx ta' emissjonijiet, bħalma hu l-gass tax-shale, inklużi dawk ta’ natura tranżizzjonali;

13. Jappoġġja l-użu tal-fondi tal-politika ta' koeżjoni u tal-politika tal-enerġija għall-proġetti 
transkonfinali ma' pajjiżi terzi sħab; jenfasizza li r-reġjuni ta’ mal-konfini għandhom jiġu 
inkorporati fis-sistema tal-UE biex jiġi żgurat l-iżvilupp sostenibbli fuq iż-żewġ naħat tal-
konfini; jenfasizza li tali finanzjament għandu jkun soġġett għall-applikazzjoni tar-regoli 
tal-UE dwar is-suq tal-enerġija;

14. Jemmen li l-fondi tal-politika ta’ koeżjoni għandhom ikunu disponibbli biex l-SMEs u l-
individwi jiġu edukati dwar l-iskemi nazzjonali tal-enerġija rinnovabbli; jinnota li din il-
ħaġa hija meħtieġa b’mod speċjali f’dawk l-Istati Membri fejn tkun ġiet adottata sistema 
ta’ ‘ċertifikat ta’ oriġini’;

15. Jappoġġja r-reviżjoni tar-Regolament tal-UE dwar il-VAT (2006/112/KE) biex ikun jista’ 
jsir tnaqqis tar-rata tal-VAT applikata għall-proġetti reġjonali u lokali li jfittxu li jżidu l-
effiċjenza enerġetika u għax-xiri ta' prodotti li jinsabu fl-ogħla klassi tal-effiċjenza 
enerġetika skont id-Direttiva 2010/30/UE;

16. Jemmen li jekk proġetti li jista’ jkun li jaqgħu taħt id-Direttiva 2003/87/KE jiġu esklużi 
mill-FEŻR u mill-Fond ta’ Koeżjoni x'aktarx jirriżulta li jkun hemm effett sproporzjonat 
fuq ir-reġjuni inqas żviluppati u tiddewwem it-tranżizzjoni tagħhom għal reġjuni b'livell 
baxx ta' emissjonijiet; jistieden lill-Kummissjoni tkompli tiċċara u tiddefinixxi aktar liema 
setturi enerġetiċi ma jkunux eliġibbli għall-finanzjament skont il-politika ta’ koeżjoni u 
tirtira din l-esklużjoni mill-proġetti li jinsabu fir-reġjuni ta’ konverġenza;

Effiċjenza enerġetika, enerġiji rinnovabbli u infrastruttura 

17. Jemmen li l-effiċjenza enerġetika hija vitali għall-għanijiet enerġetiċi tal-UE u għandha 
tiġi promossa fuq kollox fi ħdan l-istruttura tal-konċentrazzjoni tematika; jemmen li l-
miżuri tal-UE għandhom jappoġġjaw l-effiċjenza enerġetika kemm fil-konsum tal-
enerġija kif ukoll fil-produzzjoni tagħha;

18. Jenfasizza li kwalunkwe politika tal-UE dwar l-enerġija teħtieġ l-iżvilupp ta’ netwerks 
lokali u reġjonali intelliġenti ta’ distribuzzjoni u trasmissjoni għall-elettriku u l-gass, 
flimkien ma’ faċilitajiet għall-ħżin tal-gass; jemmen li l-konċentrazzjoni tematika tal-
enerġija għandha tappoġġja l-ħolqien u r-rinnovament tal-grilja;

19. Jinnota li hemm il-ħtieġa ta' effiċjenza enerġetika u l-iżvilupp ta' enerġija rinnovabbli fiż-
żoni rurali; jenfasizza l-potenzjal dejjem akbar ta’ ffrankar ta’ enerġija fl-unitajiet 
domestiċi rurali, li jista’ jkun li jkunu jeħtieġu skemi ta’ finanzjament innovattivi; 
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jappoġġja passi biex jiġi aġevolat l-aċċess għal teknoloġiji ġodda għaż-żoni rurali;

20. Jinnota l-iżbilanċ li hemm fl-użu tar-riżorsi sostenibbli bejn l-Istati Membri differenti, hu 
tal-fehma li għandhom jiżdiedu l-miżuri għall-għoti ta’ appoġġ lill-effiċjenza tar-riżorsi u 
r-riċiklaġġ tal-materjali ;

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


