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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar strateġija Ewropea għall-integrazzjoni tas-sistemi tal-enerġija
(2020/2241(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 194 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima tat-12 ta' Diċembru 2015,

– wara li kkunsidra l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli Nru 7 tan-Nazzjonijiet Uniti 
"Niżguraw aċċess għal enerġija bi prezzijiet aċċessibbli, affidabbli, sostenibbli u 
modern għal kulħadd",

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Novembru 2018 bit-
titolu "Pjaneta Nadifa għal kulħadd – Viżjoni strateġika Ewropea fit-tul għal ekonomija 
għanja, moderna, kompetittiva u newtrali għall-klima" (COM(2018)0773),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2019 dwar "Il-
Patt Ekoloġiku Ewropew" (COM(2019)0640),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Frar 2020 bit-titolu 
"Strateġija Ewropea għad-data" (COM(2020)0066),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Marzu 2020 bit-titolu 
"Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa" (COM(2010)0102),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-8 ta' Lulju 2020 bit-titolu 
"Nixprunaw ekonomija newtrali għall-klima: Strateġija tal-UE dwar l-Integrazzjoni tas-
Sistema tal-Enerġija" (COM(2020)0299),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Ottubru 2020 intitolata 
"Mewġa ta' rinnovazzjoni tal-Ewropa - l-ekoloġizzazzjoni tal-binjiet tagħna, il-ħolqien 
tal-impjiegi, it-titjib tal-ħajja" (COM(2020)0662),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Ottubru 2020 bit-titolu 
"Strateġija tal-UE biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-metan" (COM(2020)0663),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-14 ta' Ottubru 2020 dwar l-Istat tal-
Unjoni Enerġetika (COM(2020)0950),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-14 ta' Ottubru 2020 dwar il-progress tal-
kompetittività tal-enerġija nadifa (COM(2020)0953),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-14 ta' Ottubru 2020 dwar il-progress fir-
rigward tal-effiċjenza enerġetika (COM(2020)0954),
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– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-14 ta' Ottubru 2020 dwar il-progress li 
sar fis-settur tal-enerġija rinnovabbli (COM(2020)0952),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Ottubru 2020 bit-titolu 
"Il-prezzijiet u l-kostijiet tal-enerġija fl-Ewropa" (COM(2014)0951),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-25 ta' Ġunju 2019 dwar il-futur tas-
sistemi tal-enerġija fl-Unjoni tal-Enerġija maħsuba biex jiżguraw it-tranżizzjoni 
enerġetika u l-ilħuq tal-għanijiet enerġetiċi u klimatiċi sal-2030 u lil hinn,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2019,

– wara li kkunsidra l-Inizjattiva tal-Idroġenu mnedija mill-Presidenza Awstrijaka tal-
Kunsill f'Linz fis-17 u t-18 ta' Settembru 2018,

– wara li kkunsidra l-Inizjattiva għal Infrastruttura tal-Gass Sostenibbli u Intelliġenti 
għall-Ewropa mnedija mill-Presidenza Rumena tal-Kunsill f'Bucharest fl-1 u fit-
2 ta' April 2019,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE tas-27 ta' Ottubru 2003 li 
tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar tassazzjoni fuq prodotti ta' enerġija u elettriku,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Settembru 2006 dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi 
u li tħassar id-Direttiva 91/157/KEE,

– 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 715/2009,

– 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 li jħassar ir-Regolamenti (KE) 
Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010, li bħalissa qiegħed jiġi rivedut,

– wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Diċembru 2018 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli,

– wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2019/944 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta' Ġunju 2019 dwar regoli komuni għas-suq intern għall-elettriku u li temenda d-
Direttiva 2012/27/UE,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2019/943 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-5 ta' Ġunju 2019 dwar is-suq intern tal-elettriku,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 559/2014 tas-6 ta' Mejju 2014 li 
jistabbilixxi Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2019 dwar it-tibdil fil-klima – 
viżjoni strateġika Ewropea fit-tul għal ekonomija għanja, moderna, kompetittiva u 
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newtrali għall-klima f'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' Novembru 2019 dwar l-emerġenza 
klimatika u ambjentali2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' Novembru 2019 dwar il-Konferenza 
tan-Nazzjonijiet Uniti tal-2019 dwar it-Tibdil fil-Klima li saret f'Madrid, Spanja 
(COP 25)3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2020 dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew4,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A9-
0000/2020),

A. billi l-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni approvaw l-għan ta' ekonomija 
newtrali għall-klima sal-2050;

B. billi l-Parlament Ewropew approva l-għan li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet 
b'effett ta' serra b'60 % sal-2030.

C. billi l-integrazzjoni tas-sistema tal-enerġija tfisser l-ippjanar u t-tħaddim koordinat tat-
trasportaturi tal-enerġija u l-infrastruttura kollha, marbuta mal-konsumaturi finali 
kollha;

D. billi l-integrazzjoni tas-sistemi tal-enerġija tista' żżomm l-ispejjeż għall-awtoritajiet 
Ewropej u għaċ-ċittadini Ewropej f'limitu realistiku u aċċettabbli;

1. Jappoġġa d-direzzjoni stabbilita mill-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha dwar 
Strateġija għall-Integrazzjoni tas-Sistemi tal-Enerġija; jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jiżguraw l-implimentazzjoni rapida tagħha fi spirtu ta' solidarjetà; iħeġġeġ 
lis-settur privat jikkontribwixxi għas-suċċess tagħha;

2. Jemmen li strateġija bħal din tista' tgħin lill-Unjoni tilħaq l-għanijiet klimatiċi tagħha 
filwaqt li tippreserva l-aċċessibbiltà tal-enerġija u s-sigurtà tal-provvista permezz tal-
iżvilupp ta' sistema effiċjenti, integrata, reżiljenti, intelliġenti u dekarbonizzata;

L-iżgurar tal-ottimizzazzjoni tad-dekarbonizzazzjoni tas-sistemi tal-enerġija

3. Itenni l-appoġġ tiegħu għall-prinċipju tal-effiċjenza fl-enerġija l-ewwel u jfakkar li l-
aktar enerġija sostenibbli hija dik li ma tiġix ikkunsmata;

4. Jiddispjaċih dwar il-progress insuffiċjenti li sar mill-Istati Membri kif ippreżentat fir-
Rapport dwar il-Progress fl-Effiċjenza fl-Enerġija; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproponi 

1 Testi adottati, P8_TA(2019)0217.
2 Testi adottati, P9_TA(2019)0078.
3 Testi adottati, P9_TA(2019)0079.
4 Testi adottati, P9_TA(2020)0005.
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miri aktar ambizzjużi filwaqt li tqis ir-rakkomandazzjonijiet tagħha bħala parti mill-
proċess ta' governanza tal-Unjoni tal-Enerġija; jilqa', f'dan ir-rigward, l-istrateġija għal 
mewġa ta' rinnovazzjonijiet;

5. Jistieden lill-Kummissjoni testendi l-prinċipju tal-effiċjenza fl-enerġija għall-katina tal-
valur kollha u għall-użi finali kollha; jissottolinja l-potenzjal taċ-ċirkolarità u l-użu mill-
ġdid tal-iskart, l-enerġija u s-sħana mormija minn proċessi industrijali, bini u ċentri tad-
data; jiġbed l-attenzjoni għall-modernizzazzjoni tan-networks tat-tisħin, li jista' 
jkollhom rwol sinifikanti fid-dekarbonizzazzjoni tat-tisħin; jissottolinja l-potenzjal tal-
għodod diġitali għall-ġestjoni intelliġenti tal-enerġija;

6. Ifakkar li t-tranżizzjoni tal-enerġija se teħtieġ bejn EUR 520 biljun u EUR 575 biljun ta' 
investimenti infrastrutturali annwali; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa kriterji ta' 
investiment sostenibbli f'konformità sħiħa mal-għanijiet tal-klima u l-integrazzjoni;

7. Jenfasizza l-importanza li ssir valutazzjoni ex ante u li tiġi antiċipata l-ħtieġa għal 
infrastruttura ġdida għall-ġenerazzjoni, it-trażmissjoni, id-distribuzzjoni u l-konverżjoni 
tal-enerġija, sabiex jiġi ottimizzat l-użu tagħhom f'ekonomija newtrali għall-klima u tiġi 
żgurata l-vijabbiltà ekonomika tagħhom;

8. Jistieden lill-Kummissjoni tinqeda bir-reviżjoni tar-Regolament (UE) Nru 347/2013 
dwar l-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea biex tinkludi l-integrazzjoni tas-sistemi 
tal-enerġija fl-għanijiet tar-Regolament u l-ippjanar ta' għaxar snin għall-iżvilupp tan-
network;

9. Jappella għall-użu massiv ta' enerġija rinnovabbli u dekarbonizzata; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tipproponi miri aktar ambizzjużi sabiex jiżdied is-sehem ta' tali enerġija 
fil-ġenerazzjoni tal-elettriku, l-industrija peżanti, it-trasport, il-kostruzzjoni, it-tisħin u t-
tkessiħ;

10. Jilqa' l-adozzjoni tal-istrateġija Ewropea għall-idroġenu; jinsab konvint li l-idroġenu 
rinnovabbli u dekarbonizzat jista' jgħin biex jitnaqqsu l-emissjonijiet persistenti mill-
proċessi industrijali u mill-merkanzija tqila li ma jistgħux jiġu dekarbonizzati permezz 
tal-użu ta' elettriku mingħajr karbonju; ifakkar ukoll fil-ħtieġa li tiġi dekarbonizzata l-
ġenerazzjoni tal-idroġenu eżistenti;

11. Jistieden lill-Kummissjoni testendi l-obbligu stabbilit fid-Direttiva (UE) 2018/2001 
għall-Istati Membri li joħorġu garanziji tal-oriġini għall-gassijiet b'livell baxx ta' 
karbonju u għall-gassijiet rinnovabbli;

12. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu aċċellerati r-riċerka u l-iżvilupp ta' teknoloġiji għall-qbid, il-
ħżin u l-użu mill-ġdid tas-CO2;

13. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi miri ambizzjużi għad-dekarbonizzazzjoni tat-
trasport bit-triq, marittimu, ferrovjarju u bl-ajru; jilqa' t-tħabbira tal-Kummissjoni li se 
tuża miljun punt tal-iċċarġjar għall-vetturi elettriċi; jissottolinja l-ħtieġa li jiġu adattati 
n-networks ta' elettrifikazzjoni tal-flotta Ewropea tal-vetturi;
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L-iżgurar tal-bilanċ tas-sistemi tal-enerġija

14. Jinnota li ż-żamma tal-bilanċ tal-grilji tal-elettriku u l-ġestjoni tad-domanda massima u 
tal-produzzjoni massima se jkunu aktar kumplessi b'taħlita ta' ġenerazzjoni dejjem aktar 
deċentralizzata u rinnovabbli; ifakkar li l-Istati Membri jibqgħu liberi li jiddeterminaw 
it-taħlita tal-enerġija tagħhom, li d-diversità tagħha hija fundamentali biex tiġi żgurata 
s-sigurtà tal-provvista;

15. Jenfasizza l-ħtieġa li jitnaqqsu l-ostakli regolatorji, li jittejjeb l-aċċess għall-kapital u 
jiġu appoġġati aktar il-proġetti ta' ħżin tal-enerġija fin-networks tat-trażmissjoni u tad-
distribuzzjoni u fis-siti tal-konsum;

16. Ifakkar fir-rwol li l-idroġenu ekoloġiku jista' jkollu fl-ibbilanċjar tal-grilji bl-użu tal-
produzzjoni żejda potenzjali ta' elettriku rinnovabbli;

17. Ifakkar fl-importanza tal-interkonnetturi u tal-kooperazzjoni bejn l-operaturi tan-
networks; jilqa' l-istabbiliment ta' ċentri reġjonali ta' koordinazzjoni, f'konformità mar-
Regolament (UE) 2019/943;

18. Jistieden lill-Kummissjoni tesplora modi differenti kif tinkoraġġixxi aktar l-iżvilupp ta' 
suq Ewropew ta' flessibbiltà tad-domanda;

19. Jenfasizza li sistema tal-enerġija aktar deċentralizzata u integrata aħjar teħtieġ tbassir 
aħjar tad-domanda għall-enerġija; jissottolinja, f'dan ir-rigward, ir-rwol kruċjali tad-data 
statistika u meteoroloġika; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw 
suq intern tat-teknoloġiji tal-enerġija diġitali;

L-iżgurar tal-aċċessibbiltà tal-enerġija għall-konsumaturi kollha

20. Ifakkar li l-għan primarju tal-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-enerġija huwa li jiġi żgurat 
il-funzjonament tajjeb tas-suq; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi l-bidliet leġiżlattivi 
meħtieġa biex tiggarantixxi drittijiet ugwali għall-konsumaturi kollha u tiżgura sinjali 
tal-prezzijiet mingħajr distorsjonijiet li jirriflettu l-kost reali tal-enerġija u l-kontribut 
tagħha għad-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija; jilqa' l-inizjattiva biex id-
Direttiva 2003/96/KE tiġi riveduta;

21. Huwa konvint mill-ħtieġa li l-konsumaturi tal-enerġija jiġu mħeġġa jkunu aktar attivi; 
jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-ostakli li fadal għall-awtokonsum, speċjalment 
għall-konsumaturi industrijali;

22. Itenni l-potenzjal tal-komunitajiet tal-enerġija u tal-mikrogrilji li jiżviluppaw aċċess 
għal enerġija aktar sostenibbli, speċjalment għaż-żoni iżolati u insulari u r-reġjuni 
ultraperiferiċi;

L-iżgurar tal-leadership Ewropea tat-teknoloġiji tal-enerġija nadifa

23. Ifakkar li wieħed mill-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija huwa li tnaqqas id-dipendenza 
tagħna mill-importazzjonijiet; iqis li l-ħolqien ta' sinerġiji jista' jgħin biex dan l-għan 
jintlaħaq;
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24. Jissottolinja l-importanza li tiżdied il-kompetittività tat-teknoloġiji Ewropej biex tiġi 
żgurata l-awtonomija tal-Unjoni fis-settur strateġiku tal-enerġija; jitlob lill-Kummissjoni 
tappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni permezz tad-diversi fondi strutturali u settorjali; 
ifakkar fil-leadership globali tal-Unjoni fit-teknoloġiji għall-kejl tal-emissjonijiet tas-
satelliti;

25. Jilqa' l-inizjattivi meħuda għall-ktajjen ta' valur strateġiċi; jitlob li tiġi stabbilita alleanza 
għat-teknoloġiji tal-enerġija dekarbonizzata; jitlob lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi l-
parteċipazzjoni tal-SMEs f'dawn l-alleanzi sabiex tinvolvi aktar Stati Membri;

26. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Preambolu

Il-kriżi klimatika li qed nesperjenzaw fil-biċċa l-kbira għandha l-għeruq tagħha fl-użu tal-
fjuwils fossili fuq skala enormi minn żmien ir-rivoluzzjoni industrijali, b'mod partikolari fl-
Ewropa. Għalhekk, it-tranżizzjoni enerġetika hija inseparabbli mill-għan tal-Unjoni Ewropea li 
tikseb in-newtralità klimatika sal-2050. 

Dan ir-rapport huwa kompletament konformi mad-diskussjonijiet li saru tul dawn l-aħħar 
għaxar snin dwar it-tranżizzjoni enerġetika tal-Unjoni Ewropea, li hija pedament tal-politika 
tagħha ta' tnaqqis tal-impronta ambjentali tagħha.

Wara l-ħolqien tal-Unjoni tal-Enerġija, din l-istrateġija tirrifletti bidla fil-perspettiva dwar is-
sistemi tal-enerġija, li r-rapporteur jilqa' b'sodisfazzjon. It-tranżizzjoni enerġetika m'għadhiex 
titqies bħala akkumulazzjoni ta' sfidi distinti – l-isfidi tad-dekarbonizzazzjoni tal-produzzjoni 
tal-elettriku, tat-tnaqqis tad-dipendenza mill-fjuwils fossili, tat-tnaqqis tad-domanda fis-setturi 
l-aktar intensivi fl-enerġija, eċċ. Hija meqjusa pjuttost bħala l-iżvilupp ta' sistema li tippermetti 
li s-setturi kollha tal-ekonomija Ewropea jiddekarbonizzaw permezz ta' sinerġiji bejniethom, 
iżda anki bejn l-Istati Membri. L-integrazzjoni tas-sistemi tal-enerġija hija integrazzjoni 
multivettorjali. 

L-iżgurar tal-ottimizzazzjoni tad-dekarbonizzazzjoni tas-sistemi tal-enerġija

Ir-rapporteur iqis li l-prinċipji tal-ottimizzazzjoni u taċ-ċirkolarità huma l-premessi li l-
integrazzjoni tas-sistemi tal-enerġija hija bbażata fuqhom. Sal-lum, il-ktajjen tal-valur tal-
enerġija tqiesu bħala lineari, mill-produzzjoni tal-enerġija sal-użi finali. L-effiċjenza 
enerġetika, bħala l-prinċipju li jsejjes il-politika Ewropea dwar l-enerġija, iffukat kważi 
esklussivament fuq ċerti użi finali.

Dan l-approċċ mhux se jkun biżżejjed biex tinkiseb in-newtralità tal-karbonju li l-UE għandha 
l-għan li tilħaq sal-2050, peress li huwa ċar li mhux se nkunu nistgħu niddekarbonizzaw id-
domanda kollha tagħna għall-enerġija jekk tibqa' kostanti jew saħansitra tiżdied (b'mod 
partikolari fis-settur tat-trasport). Konsegwentement, jeħtieġ li nivvalutaw, nikkunsidraw mill-
ġdid u noħolqu mill-ġdid modi kif nottimizzaw l-enerġija tagħna matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħha, 
mill-ġenerazzjoni sal-irkupru u l-użu mill-ġdid. 

Huwa importanti li wieħed jinnota li ż-żieda fis-sehem tas-sorsi rinnovabbli mhux biss se 
tnaqqas l-impronta tal-karbonju tagħna, iżda se tillimita wkoll it-telf tal-enerġija fil-produzzjoni 
tal-elettriku, peress li l-fattur tal-enerġija primarju tas-sorsi rinnovabbli huwa aktar baxx minn 
dak għas-sorsi fossili. Madankollu, l-investimenti meħtieġa għall-użu fuq skala enormi tal-
enerġija rinnovabbli huma konsiderevoli, u jwassluna għal konklużjoni sempliċi: biex it-
tranżizzjoni enerġetika tkun affordabbli għall-ekonomija tal-UE u ċ-ċittadini tagħha, l-enerġija, 
anke l-enerġija rinnovabbli, trid tiġi ffrankata. 

L-istrateġija ppreżentata mill-Kummissjoni tfisser pass ieħor – bla dubju mhux assertiv 
biżżejjed – lejn l-effiċjenza tan-networks tal-enerġija. Ir-rapporteur iqis li l-ottimizzazzjoni tal-
infrastruttura tirrappreżenta potenzjal sostanzjali li għadu mhuwiex sfruttat biżżejjed. L-
implimentazzjoni ta' infrastruttura ġdida – b'mod partikolari tal-elettriku, tal-konverżjoni u tal-
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ħżin – trid titqies bħala pakkett sħiħ li joħloq sinerġiji ġodda bejn is-setturi. Huwa għalhekk li 
l-idroġenu jipprovdi opportunità interessanti meta jiġi mill-elettriku b'emissjonijiet żero ta' 
karbonju, peress li joffri kemm sors ġdid u aktar sostenibbli ta' enerġija mill-gass, kif ukoll mod 
ġdid ta' ħżin u flessibbiltà.

Dan l-approċċ il-ġdid għandu jinkludi wkoll aktar ċirkolarità. Il-prodotti derivati minn proċessi 
industrijali u agrikoli u l-iskart organiku għandhom jiġu ttrattati bħala sorsi ta' enerġija bħala 
tali. Is-sħana mormija li toħroġ mill-industriji jew miċ-ċentri tad-data tagħna trid tkun tista' 
tintuża mill-ġdid, pereżempju billi tinħażen jew terġa' tiddaħħal fin-networks tas-sħana. Fi 
kliem ieħor, jeħtieġ li jinħolqu rabtiet ġodda, aktar orizzontali u deċentralizzati bejn il-
konsumaturi finali differenti tal-enerġija, sabiex fl-aħħar mill-aħħar ikunu inqas dipendenti 
minn networks tal-enerġija ċentralizzati, li huwa aktar diffiċli li jiġu dekarbonizzati. Bħala tali, 
dan l-approċċ jirrifletti direttament l-istrateġija industrijali tal-UE.

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur jesplora modi kif titħaffef id-dekarbonizzazzjoni f'setturi li fihom 
id-domanda għall-enerġija bilkemm qed tonqos, għal diversi raġunijiet. F'ċerti setturi, bħal dak 
tal-bini, l-isforzi favur l-effiċjenza enerġetika għadhom insuffiċjenti. Fis-settur tat-trasport, l-
alternattivi b'livell baxx ta' karbonju għadhom mhumiex attraenti biżżejjed, u d-domanda qed 
tkompli tikber minkejja l-isforzi fir-rigward tal-multimodalità u t-tranżizzjoni lejn modi ġodda 
ta' trasport. Fl-industrija peżanti, il-kompetizzjoni globali ħarxa u l-prezzijiet baxxi tal-karbonju 
jnaqqsu wkoll l-investiment f'metodi ta' produzzjoni aktar sostenibbli. Dawn l-isfidi kollha 
jeħtieġ li jitqiesu bis-sħiħ peress li għadhom jirrappreżentaw dgħufijiet fl-istrateġija tal-UE 
dwar in-newtralità klimatika.

L-iżgurar tal-bilanċ tas-sistemi tal-enerġija

Id-dekarbonizzazzjoni tal-enerġija diġà tinsab fi stadju avvanzat f'għadd kbir ta' reġjuni 
Ewropej, u dan illum jagħtina biżżejjed tagħrif biex nifhmu l-opportunitajiet u nantiċipaw l-
isfidi li tista' toħloq għall-ibbilanċjar tan-networks, b'mod partikolari tal-elettriku. Hekk kif id-
domanda għall-elettriku tiżdied f'setturi bħat-trasport jew it-tisħin, il-livelli massimi tad-
domanda għall-elettriku se jsiru wkoll aktar evidenti. L-integrazzjoni tas-sistemi tal-enerġija 
tista' tgħin biex tirrikonċilja dawn il-livelli massimi tad-domanda mal-ġenerazzjoni dejjem 
aktar intermittenti tal-elettriku. Il-konverżjoni tal-elettriku għall-idroġenu, pereżempju, toffri 
soluzzjonijiet biex jinħażen l-eċċess matul il-livelli massimi tal-produzzjoni. 

Barra minn hekk, il-ġestjoni tan-networks tal-enerġija tista' tibbenefika b'mod sinifikanti minn 
flessibbiltà akbar tad-domanda. Din il-flessibbiltà tista' tibda fil-livell tan-networks. Id-
diġitalizzazzjoni u l-emerġenza ta' soluzzjonijiet li jaggregaw ammonti kbar ta' data, 
pereżempju, se jkunu alleati essenzjali biex jiġi żgurat il-bilanċ tan-networks f'ħin reali. Fil-
livell tal-produzzjoni, l-iżvilupp ta' "tewmin diġitali" tal-impjanti tal-enerġija huwa milqugħ 
ukoll. 

Il-flessibbiltà u r-reżiljenza tan-networks bla dubju se jiġu wkoll mill-interkonnessjoni 
tagħhom, u f'dan is-sens għandhom jinżammu l-isforzi biex jiġu żviluppati dawn l-
interkonnessjonijiet tal-enerġija. Ir-rapporteur iqis ukoll li l-kompiti taċ-ċentri ta' 
koordinazzjoni reġjonali futuri kif ukoll tal-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi huma 
essenzjali. 

Fl-aħħar nett, it-teknoloġiji diġitali u l-isfruttament tad-data jistgħu jgħinuna nantiċipaw aħjar 
id-domanda għall-enerġija. Fil-livell tal-bini, qed jinħoloq suq għat-teknoloġiji tal-ġestjoni tal-
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enerġija, u l-UE għandha rwol fit-tneħħija tal-ostakli għal dawn l-attivitajiet. Dawn l-
innovazzjonijiet kollha jeħtieġ li jiġu promossi u appoġġati aktar mill-fondi tal-UE peress li 
huma polivalenti u jnaqqsu l-vulnerabbiltà tas-sistemi tal-enerġija. 

L-iżgurar tal-aċċessibbiltà tal-enerġija għall-konsumaturi kollha

Ir-rapporteur huwa impenjat favur il-prinċipju tal-aċċessibbiltà, li jirriżulta minn swieq li 
jiffunzjonaw tajjeb u prezz aċċettabbli għall-konsumaturi. Fil-każ tal-enerġija, l-aċċessibbiltà 
tinvolvi wkoll kunsiderazzjonijiet ġeografiċi. L-UE u l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jiggarantixxu aċċess għal enerġija aktar sostenibbli għall-konsumaturi kollha, kemm jekk 
privati kif ukoll jekk professjonali. 

Bħala tali, il-konsumaturi nfushom iridu jsiru atturi sħaħ fis-sistema tal-enerġija, jipproduċu l-
enerġija huma stess, iżda wkoll inaqqsu kemm jista' jkun il-konsum tagħhom fil-ħinijiet tal-
livelli massimi tal-konsum. L-awtokonsum u l-komunitajiet tal-enerġija għadhom jiffaċċjaw 
ostakli regolatorji u finanzjarji sostanzjali, li l-UE tista' tgħin biex telimina. 

B'mod aktar ġenerali, il-leġiżlazzjoni Ewropea jeħtieġ li tiġi aġġornata biex tirrifletti 
kunsiderazzjonijiet ġodda. Ir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-elettriku u l-enerġija rinnovabbli 
hija l-ewwel pass deċiżiv, iżda l-opportunitajiet għall-awtokonsum għandhom ikunu aċċessibbli 
għall-konsumaturi kollha, b'mod partikolari tal-gass, u industrijali.

Il-kwistjonijiet involuti huma aktar u aktar importanti għaż-żoni aktar iżolati, insulari u 
ultraperiferiċi, li fil-fatt huma inqas konnessi man-networks, u ħafna drabi huma soġġetti għal 
prezzijiet ogħla tal-enerġija.

L-iżgurar tal-kompetittività u tal-leadership Ewropea tat-teknoloġiji tal-enerġija nadifa 

Hekk kif id-dinja ilha tiffaċċja għal kważi sena sħiħa kriżi ekonomika u tas-saħħa mingħajr 
preċedent, l-UE fl-aħħar jidher li hija lesta li titkellem dwar il-ħtieġa li tiġi żgurata l-awtonomija 
strateġika tagħna fil-ktajjen tal-valur li huma partikolarment kruċjali għall-ekonomija tagħna. 
Fost dawn, ir-rapporteur iqis li l-enerġija hija l-aktar waħda importanti.

L-UE għandha x-xorti li tospita l-leaders fil-qasam tat-teknoloġiji ġodda tal-enerġija. Din il-
leadership jeħtieġ li tinżamm, peress li hija essenzjali biex tinkiseb in-newtralità klimatika. 
Jeħtieġ li niżviluppaw politika ta' innovazzjoni, ta' riċerka u ta' żvilupp li tkun proporzjonata 
għall-ambizzjonijiet tagħna fil-qasam tal-enerġija. 

Dan jibda bid-diversi strumenti finanzjarji tal-UE (fondi strutturali u fondi settorjali bħal 
Orizzont Ewropa, il-Fond ta' Innovazzjoni, LIFE jew InvestEU). L-għoti ta' opportunitajiet 
Ewropej ta' finanzjament lill-atturi ekonomiċi Ewropej huwa parti mill-awtonomija strateġika 
tagħna u se jippermettilhom jikkompetu wkoll fis-swieq globali.

Element essenzjali ieħor fl-iżgurar tal-kompetittività tal-atturi tal-enerġija fit-tranżizzjoni 
tagħhom huwa l-isfruttament tal-għarfien espert eżistenti fis-setturi tal-enerġija tal-lum. Jekk 
ċerti attivitajiet se jisparixxu, il-ħiliet u l-għarfien espert tagħhom iridu jiġu ppreservati. Dan 
huwa l-każ, pereżempju, tal-impjiegi fl-integrazzjoni tan-networks. 

Ir-rapporteur jirringrazzja lil dawk kollha li kkontribwew għal dan id-dokument.
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