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Paragrafu 22 a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 22 a. Jenfasizza li prezzijiet tal-enerġija 

bl-ingrossa baxxi f'ħafna partijiet tal-

Ewropa jirriflettu sitwazzjoni ta' 

kapaċitajiet żejda; jinnota li għalhekk 

dawn il-prezzijiet attwalment mhuma qed  

jinċentivaw l-ebda investiment f'kapaċità 

ġdida u lanqas fl-effiċjenza enerġetika u 

fil-ġestjoni tan-naħa tad-domanda; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

49. Jappoġġja ż-żieda fis-sehem ta' 

sorsi rinnovabbli fl-UE; Jenfasizza l-

importanza ta' skemi stabbli u effettivi fil-

konfront tal-ispejjeż ta' sostenn għall-

enerġija rinnovabbli għall-investiment fit-

tul li jibqgħu reattivi u adattabbli fl-

immedjat u li jkunu mfassla skont il-

bżonnijiet u ċ-ċirkustanzi nazzjonali, u li 

jippermettu t-tneħħija gradwali tas-

sussidji għal teknoloġiji tal-enerġija 

rinnovabbli maturi; jilqa' l-fatt li għadd ta' 

teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli 

rapidament qed isiru kompetittivi fl-

ispejjeż magħmula fil-konfront ta' forom 

konvenzjonali ta' ġenerazzjoni; jinnota li 

għandha tingħata attenzjoni biex jiġi żgurat 

li l-iskemi ta' appoġġ ikunu mfassla sew u 

li kwalunkwe impatt fuq l-industriji 

intensivi fl-użu tal-enerġija fir-riskju ta' 

rilaxx tal-emissjonijiet tal-karbonju 

jinżammu għal minimu; 

49. Jappoġġja ż-żieda fis-sehem ta' 

sorsi rinnovabbli fl-UE; jenfasizza l-

importanza ta' skemi stabbli u effettivi fil-

konfront tal-ispejjeż ta' sostenn għall-

enerġija rinnovabbli għall-investiment fit-

tul li jibqgħu reattivi u adattabbli fl-

immedjat u li jkunu mfassla skont il-

bżonnijiet u ċ-ċirkustanzi nazzjonali; 

jenfasizza l-fatt li skemi ta' appoġġ, jekk 

imfassla tajjeb, kienu għodda utli biex 

rapidament jitnaqqsu l-ispejjeż ta' għadd 

ta' teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli li 

rapidament qed isiru kompetittivi mill-

aspett tal-ispejjeż magħmula fil-konfront 

ta' forom konvenzjonali ta' ġenerazzjoni; 

jemmen li, fid-dawl tal-bosta nuqqasijiet 

tas-suq osservati attwalment, jeħtieġ li 

jinżamm fluss stabbli ta' dħul finanzjarju 

għal sorsi tal-enerġija rinnovabbli u li 

dawn iridu jkunu lesti li jirreaġixxu għas-

sinjali tas-suq fis-sistema tal-enerġija l-

ġdida; jinnota li għandha tingħata 

attenzjoni biex jiġi żgurat li l-iskemi ta' 

appoġġ ikunu mfassla sew u li kwalunkwe 

impatt fuq l-industriji intensivi fl-użu tal-

enerġija fir-riskju ta' rilaxx tal-emissjonijiet 

tal-karbonju jinżammu għal minimu; 

Or. en 
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