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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-reviżjoni tal-linji gwida għall-
infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea
(2020/2549(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 347/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-17 ta' April 2013 dwar linji gwida għall-infrastruttura tal-enerġija trans-
Ewropea u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE u li jemenda r-Regolamenti (KE) 
Nru 713/2009, (KE) Nru 714/2009 u (KE) Nru 715/20091,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li 
jemenda r-Regolament (UE) Nru 913/2010 u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 680/2007 
u (KE) Nru 67/20102,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari adottata fis-17 ta' April 2019 
dwar ir-reviżjoni tar-Regolament (UE) Nru 1316/2013 li jistabbilixxi l-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa3 u t-talba tiegħu li r-Regolament (UE) Nru 347/2013 dwar in-
Netwerk Trans-Ewropew tal-Enerġija (TEN-E) jinfetaħ għal reviżjoni fid-dawl tal-miri 
kurrenti tal-Unjoni Ewropea rigward il-klima u l-enerġija,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/1841 tal-5 ta' Ottubru 2016 dwar 
il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Pariġi adottat skont il-
Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Ottubru 2017 dwar il-Konferenza tan-
NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2017 f'Bonn, il-Ġermanja (COP23)5,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni intitolata "Pjaneta Nadifa għal kulħadd: Viżjoni strateġika Ewropea 
fit-tul għal ekonomija għanja, moderna, kompetittiva u newtrali għall-klima" 
(COM(2018)0773),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar il-Konferenza tan-
NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2018 f'Katowice, il-Polonja (COP24)6,

– wara li kkunsidra l-pakkett leġiżlattiv dwar "Enerġija Nadifa għall-Ewropej kollha",

1 ĠU L 115, 25.4.2013, p. 39.
2 ĠU L 348, 20.12.2013, p. 129.
3 Testi adottati, P8_TA(2019)0420.
4 ĠU L 282, 19.10.2016, p. 1.
5 ĠU C 346, 27.9.2018, p. 70.
6 Testi adottati, P8_TA(2018)0430.
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' Novembru 2019 dwar il-Konferenza 
tan-NU tal-2019 dwar it-Tibdil fil-Klima f'Madrid, Spanja (COP 25)7,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2019 li 
japprovaw l-objettiv li sal-2050 titwettaq Unjoni newtrali għall-klima,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni intitolata "Il-Patt Ekoloġiku Ewropew" (COM(2019)0640),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 172 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE),

– wara li kkunsidra l-mistoqsija lill-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni tal-linji gwida għall-
infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea (O-000012/2020 – B9-0008/2020),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 136(5) u 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi r-Regolament (UE) Nru 347/2013 dwar linji gwida għall-infrastruttura tal-enerġija 
trans-Ewropea ("ir-Regolament TEN-E") jistabbilixxi regoli għall-iżvilupp f'waqtu u 
għall-interoperabbiltà ta' netwerks tat-TEN-E sabiex jitwettqu l-objettivi tal-politika tal-
enerġija tal-Unjoni;

B. billi r-Regolament TEN-E jidentifika kurituri u oqsma tematiċi prijoritarji fl-
infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea, u jipprovdi linji gwida għall-għażla ta' proġetti 
ta' interess komuni (PCIs); billi r-Regolament TEN-E jistabbilixxi li l-PCIs jistgħu 
jiksbu appoġġ finanzjarju mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE), u li jibbenefikaw 
minn proċeduri simplifikati għall-ħruġ ta' permessi, kif ukoll minn trattament 
regolatorju speċifiku li jipprovdi aċċess għal mekkaniżmi u inċentivi transfruntiera 
għall-allokazzjoni tal-kosti, u minn aktar trasparenza;

C. billi l-ewwel lista ta' PCIs, stabbilita fl-2013 mir-Regolament ta' Delega tal-
Kummissjoni (UE) Nru 1391/2013, ħaddnet 248 PCI, it-tieni lista, stabbilita mir-
Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/89, ħaddnet 195 PCI, u t-tielet lista, 
stabbilita mir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/540, ħaddnet 173 PCI; 
billi l-Kummissjoni adottat ir-raba' lista ta' PCIs fil-31 ta' Ottubru 2019, u din ħaddnet 
151 PCI;

D. billi, kif huwa rifless fil-pożizzjoni fl-ewwel qari tal-Parlament tas-17 ta' April 2019 
dwar il-proposta għal regolament dwar il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għall-perjodu 
2021-2027, il-koleġiżlaturi qablu b'mod proviżorju li l-Kummissjoni għandha tevalwa l-
effikaċja u l-koerenza politika tar-Regolament TEN-E, fost l-oħrajn fid-dawl tal-miri 
tal-Unjoni dwar l-enerġija u l-klima għall-2030, l-impenn fit-tul tal-UE rigward id-
dekarbonizzazzjoni u l-prinċipju li l-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel; billi din il-
valutazzjoni għandha tiġi ppreżentata lill-Parlament u lill-Kunsill sal-
31 ta' Diċembru 2020;

7 Testi adottati, P9_TA(2019)0079.
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E. billi r-Regolament TEN-E ġie approvat qabel l-adozzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi, li 
jinkludi impenn li ż-żieda fit-temperatura medja globali tinżamm sew taħt 2 °C 'l fuq 
mil-livelli preindustrijali, u li jsiru sforzi biex iż-żieda fit-temperatura tiġi limitata għal 
1,5 °C 'l fuq mil-livelli preindustrijali;

F. billi diversi żviluppi, inklużi innovazzjonijiet teknoloġiċi u relazzjonijiet strateġiċi tal-
enerġija, ikkawżaw bidliet sinifikanti fil-pajsaġġ tal-politika tal-enerġija fl-Unjoni mill-
adozzjoni tar-Regolament TEN-E fl-2013 'il hawn;

G. billi l-enerġija għandha rwol ċentrali fit-tranżizzjoni lejn ekonomija b'emissjonijiet netti 
żero ta' gassijiet b'effett ta' serra, u billi għalhekk jeħtieġ li nibqgħu nagħmlu sforzi biex 
niddekarbonizzaw is-sistema tal-enerġija ħalli l-Unjoni tkun tista' tilħaq l-għanijiet 
klimatiċi tagħha, waqt li fl-istess ħin nindirizzaw it-tranżizzjoni f'setturi oħra u nlaħħqu 
ma' żieda fid-domanda għall-elettriku;

H. billi, sabiex twettaq l-għanijiet tagħha fir-rigward tal-klima u l-enerġija u tagħti spinta 
lit-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, l-Unjoni teħtieġ infrastruttura tal-enerġija 
aġġornata u b'livell għoli ta' prestazzjoni, inkluża infrastruttura tal-gass, li tista' wkoll 
tibqa' tintuża fil-ġejjieni għat-trasport u l-ħżin ta' gassijiet rinnovabbli u b'livell baxx ta' 
karbonju, tibqa' valida fil-futur, tkun kosteffiċjenti għan-nefqa u tkun tista' tipprovdi 
sigurtà tal-provvista tal-enerġija, inkluża d-diversifikazzjoni tar-rotot, tas-sorsi u tal-
fornituri;

I. billi r-Regolament TEN-E jidentifika l-prijoritajiet tal-infrastruttura tal-enerġija trans-
Ewropea li jeħtieġ li jiġu implimentati biex l-Unjoni tilħaq l-objettivi tal-politika tagħha 
dwar il-klima u l-enerġija, u billi jidentifika l-proġetti ta' interess komuni meħtieġa għat-
twettiq ta' dawk il-prijoritajiet;

J. billi l-kurituri ta' prijorità, l-oqsma ta' prijorità u l-kriterji ta' eliġibbiltà għandhom 
isegwu l-evoluzzjoni tas-sistema tal-enerġija u jibqgħu konsistenti mal-prijoritajiet tal-
politika tal-Unjoni, b'mod partikolari fil-kuntest tal-perkorsi fit-tul għad-
dekarbonizzazzjoni, tal-kompetittività tal-industrija Ewropea, tas-sigurtà tal-provvista, u 
tal-ġustizzja soċjali u tal-prosperità;

K. billi l-introduzzjoni ta' infrastruttura adegwata u l-politiki dwar l-effiċjenza enerġetika 
għandhom jiġi implimentati b'mod komplementari b'tali mod li jgħinu biex l-objettivi u 
l-miri tal-Unjoni jitwettqu bl-aktar mod kosteffettiv possibbli;

L. billi, qabel ma ssir reviżjoni tar-Regolament TEN-E, għandu jsir proċess komprensiv ta' 
evalwazzjoni u konsultazzjoni, u billi r-reviżjoni għandha tikkontribwixxi għall-
integrazzjoni tas-settur u tas-suq, għas-sigurtà tal-provvista u l-kompetizzjoni, u 
għandha tirrispetta l-prinċipju tan-newtralità teknoloġika;

1. Jieħu nota li l-komunikazzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew tħabbar li r-reviżjoni 
tal-linji gwida tat-TEN-E sejra ssir fl-2020;

2. Jitlob li l-Kummissjoni tressaq proposta għal reviżjoni tal-linji gwida tat-TEN-E, abbażi 
ta' valutazzjoni tal-impatt eżawrjenti li, b'mod partikolari, tqis il-miri tal-Unjoni rigward 
l-enerġija u l-klima għall-2030, l-impenn fit-tul tal-Unjoni rigward id-
dekarbonizzazzjoni, u l-ħames dimensjonijiet tal-unjoni tal-enerġija, waqt li tagħti l-
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attenzjoni dovuta lill-identifikazzjoni ta' lakuni potenzjali fid-domanda għall-enerġija u 
l-provvista tagħha;

3. Jenfasizza li l-linji gwida tat-TEN-E għandhom l-għan li jindirizzaw il-problema tal-
ħoloq nieqsa fl-infrastruttura Ewropea tat-trażmissjoni tal-enerġija, u li jiżguraw li r-
reġjuni kollha jibbenefikaw indaqs minn livell għoli ta' interkonnettività tas-sistemi u 
tas-swieq tal-enerġija tal-UE kif ukoll minn sigurtà tal-provvista tal-enerġija permezz 
tad-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija, tal-fornituri u tar-rotot tal-provvista;

4. Jenfasizza li l-gass naturali jaqdi rwol siewi f'li jnaqqas l-emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett ta' serra u jtejjeb il-kwalità tal-arja, b'mod partikolari f'pajjiżi b'livell għoli ta' 
użu tal-faħam u taż-żejt; jenfasizza li l-gass naturali se jkun strumentali bħala fjuwil ta' 
tranżizzjoni u fl-indirizzar tal-intermittenza tal-provvista tal-enerġija, hekk kif is-sehem 
tal-enerġiji rinnovabbli fit-taħlita enerġetika jikber; jenfasizza, għalhekk, li l-iżvilupp 
tal-grilja tal-gass għandu jibqa' wieħed mill-punti ewlenin ta' konċentrazzjoni tar-
Regolament TEN-E, peress li jappoġġja t-twettiq tal-Ftehim ta' Pariġi, kif ukoll politika 
ambizzjuża dwar l-enerġija u l-klima;

5. Jitlob li l-Kummissjoni tikkunsidra soluzzjonijiet ta' ħżin tal-enerġija fir-reviżjoni tal-
linji gwida tat-TEN-E, inklużi soluzzjonijiet li jinvolvu teknoloġiji tal-idroġenu u li 
jaqbdu l-karbonju; itenni li, bl-applikazzjoni ta' teknoloġiji ta' gass mill-elettriku, l-
infrastruttura tal-gass naturali tista' tiżgura li l-enerġija rinnovabbli tkun tista' tinħażen 
fit-tul, b'mod li jqawwi l-flessibbiltà u r-reżiljenza tas-sistemi tal-enerġija u jsaħħaħ is-
sigurtà tal-provvista;

6. Jitlob li l-Kummissjoni tinkludi indikaturi ta' sostenibbiltà fil-metodoloġija għall-
identifikazzjoni tal-ħtiġijiet reġjonali kif ukoll fil-metodoloġija għall-għażla ta' PCIs;

7. Iqis li l-kriterji għall-għoti tal-istatus ta' PCI stabbiliti fil-linji gwida tat-TEN-E jridu 
jkunu konformi mar-Regolament FNE, mal-pjanijiet nazzjonali dwar l-enerġija u l-
klima (NECPs), mal-objettivi tal-UE rigward il-klima u l-enerġija, mal-prinċipju tan-
newtralità tat-teknoloġija, mal-ħames dimensjonijiet tal-unjoni tal-enerġija, u mal-
objettiv tal-affordabbiltà;

8. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill kif 
ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.


