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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 

għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-

suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Isostni li t-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra, biex b'hekk jitwettaq il-Ftehim ta' 

Pariġi 2015, jiddependi wkoll fuq il-kisba tal-objettivi tal-politika dwar il-klima u l-

enerġija tal-UE fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li tinħtieġ 

politika ta' segwitu b'qafas regolatorju fit-tul li jkun ċar, b'saħħtu u stabbli, inklużi miri 

vinkolanti dwar sorsi tal-Enerġija Rinnovabbli li jkunu konsistenti mal-perkors l-aktar 

effiċjenti lejn l-objettivi fit-tul tal-Unjoni għall-klima (2050); jenfasizza li l-istrateġija tal-

enerġija u l-miri tal-enerġija attwali għall-2020 mhux se jkunu biżżejjed biex tintlaħaq il-

mira tal-2050 tad-dekarbonizzazzjoni, u għalhekk jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta 

pakkett dwar il-klima u l-enerġija għall-2030 li jkun aktar ambizzjuż u li jżid il-mira tal-

UE għas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli għal tal-anqas 30 %,li għandha tiġi implimentata 

permezz ta' miri nazzjonali individwali;  

2. Jilqa' l-fatt li fl-2013 l-użu ta' enerġiji rinnovabbli ta lok biex tiġi evitata l-ġenerazzjoni ta' 

madwar 388 miljun tunnellata gross ta' CO2 u wassal għal tnaqqis fid-domanda tal-UE 

għall-fjuwils fossili ta' 116 Mtoe; 

3. Huwa tal-fehma li l-Ftehim ta' Pariġi (COP 21) irid ikun akkumpanjat minn pjanijiet 

nazzjonali tal-emissjonijiet b'impenji ċari u verifikabbli dwar l-emissjonijiet u l-enerġija li 

jiżguraw l-impenn biex ikun evitat it-tisħin globali ogħla minn 2 gradi; 

4. Jilqa' l-progress lejn il-kisba tal-mira tal-UE, fejn is-sorsi rinnovabbli jkollhom sehem ta' 

20 % tal-konsum gross finali tal-enerġija sal-2020, speċjalment fis-setturi tal-ġenerazzjoni 

tal-elettriku; jitlob li jkun hemm aktar miżuri biex jiġi sfruttat il-potenzjal sinifikanti li 

fadal tal-enerġija rinnovabbli fis-setturi tat-tisħin u t-tkessiħ sabiex jinkisbu bis-sħiħ l-

għanijiet tal-2020; jistieden lill-Kummissjoni Ewropea timla l-lakuni regolatorji f'dawk is-

setturi fil-pakkett leġiżlattiv dwar l-enerġija rinovabbli għal wara l-2020; 

5. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jagħmlu użu aħjar mit-tisħin u t-tkessiħ ta' oriġini ġeotermika; 

6. Jistieden lill-Istati Membri jiġġeneraw enerġija għat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali 

f'postijiet ċentralizzati f'żoni urbani u biex jużaw is-sħana residwa disponibbli għat-tisħin 

distrettwali; 

7. Jilqa' l-progress tal-Istati Membri biex jilħqu l-miri nazzjonali speċifiċi dwar l-enerġija 

rinnovabbli u jħeġġeġ lil dawk l-Istati Membri li qed jipprogressaw bil-mod biex iżidu l-

isforzi tagħhom sabiex jilħqu l-miri tagħhom fiż-żmien dovut; jistenna li l-qafas ta' 

governanza għall-Unjoni tal-Enerġija post-2020 ikun ambizzjuż, affidabbli, trasparenti, 

demokratiku u jinkludi kompletament lill-Parlament sabiex ikun żgurat li jinkisbu l-miri 

ambizzjużi tal-klima u l-enerġija għall-2030 u biex jiġu garantiti kundizzjonijiet ekwi u 

kundizzjonijiet regolatorji stabbli li jrawmu l-fiduċja tal-investituri; iħeġġeġ lill-Istati 

Membri jimplimentaw u jmantnu sistema ta' inċentivi stabbli li tiffaċilita fluss affidabbli 

ta' investiment u finanzjament fis-settur tal-enerġiji rinnovabbli; 
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8. Iqis li l-progress li sar juri l-merti ta' politika tal-Unjoni dwar l-enerġiji rinnovabbli 

bbażata fuq miri nazzjonali vinkolanti, kif mitlub ripetutament mill-Parlament Ewropew, 

li tipprovdi ċ-ċertezza fit-tul għall-industriji u l-investituri li hija meħtieġa għall-

investimenti kemm fil-kapaċitajiet ta' ġenerazzjoni kif ukoll fl-infrastruttura tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jfittxu li jilħqu miri ogħla minn dawk diġà 

stabbiliti fid-Direttiva 2009/28/KE dwar l-enerġija minn sorsi rinnovabbli fid-dawl tal-

impenji aktar ambizzjużi meħuda fil-Ftehim ta' Pariġi u bil-ħsieb tal-fatt li, b'mod 

ġenerali, il-kontributi determinati fil-livell nazzjonali li ġew ippreżentati fit-

30 ta' Ottubru 2015 xorta se jwasslu għal żieda fit-tisħin globali ta' 2.70°C sa tmiem is-

seklu; 

10. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-oqsma kollha enfasizzati fil-komunikazzjoni tal-

Kummissjoni li dwarhom iċ-ċifri perċentwali fir-rigward tal-miri tal-2020 huma ferm 

anqas mill-progress ġenerali miksub, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 

jieħdu azzjoni deċiżiva fir-rigward tal-aktar setturi teknoloġiċi kritiċi; 

11. Jappoġġa l-miżuri adottati f'ċerti Stati Membri biex itejbu l-mekkaniżmi ta' appoġġ għal 

sorsi tal-enerġija rinnovabbli, li jiddirezzjonaw dawn il-mekkaniżmi aktar lejn l-

integrazzjoni progressiva tagħhom fis-suq, iqisu l-perjodu ta' maturità tat-teknoloġiji 

differenti u jiżguraw li l-konsumaturi jibbenefikaw mill-progress teknoloġiku; 

12. Jistieden lill-Istati Membri jagħmlu użu sħiħ mill-opportunitajiet offruti mill-arranġamenti 

ta' kooperazzjoni previsti fid-Direttiva dwar l-enerġiji rinnovabbli permezz tat-

trasferiment statistiku tal-enerġija żejda prodotta sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 

tagħhom għall-2020 u biex jużaw mudelli tal-enerġija b'enfasi qawwija fuq is-sorsi tal-

enerġija rinnovabbli; jisħaq fuq il-fatt li kooperazzjoni aktar mill-qrib fost l-Istati Membri 

tgħin biex jiġi żgurat il-forniment effiċjenti tal-enerġija rinnovabbli għal punti ewlenin tal-

konsum fl-UE; iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżviluppaw programmi addizzjonali li jiżguraw 

il-kompetittività akbar ta' dawn l-enerġiji; 

13. Jinnota li kull Stat Membru huwa ħieles li jagħżel is-sorsi tal-enerġija rinnovabbli li jkunu 

jaqblu l-aktar mal-karatteristiċi ġeografiċi u ambjentali tiegħu; ifakkar li l-bijoenerġija se 

jkollha rwol importanti fid-dekarbonizzazzjoni tal-UE; jistieden lill-Istati Membri jagħtu 

prijorità lis-sorsi u t-teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli bl-anqas effetti ta' ħsara fuq l-

ambjent u l-bijodiversità, fuq id-drittijiet tal-bniedem u s-saħħa pubblika, bis-saħħa ta' 

kwalità mtejba tal-arja, filwaqt li jikkapitalizzaw fuq il-vantaġġ mogħti mill-potenzjali 

lokali u reġjonali speċifiċi biex jiżguraw riżultat pożittiv mis-sorsi tal-enerġija 

rinnovabbli, b'kont meħud li l-ilħuq tal-objettivi tal-enerġija rinnovabbli irid ikun 

kosteffiċjenti; jappella għal miżuri li jiżguraw ippjanar imtejjeb għall-użu tal-enerġija 

rinnovabbli, inklużi l-ippjanar spazjali u l-valutazzjoni tal-impatti ambjentali, fir-rispett 

sħiħ tal-liġijiet Ewropej u nazzjonali u l-funzjonament effiċjenti tas-swieq tal-enerġija; 

14. Jenfasizza li l-attivitajiet ta' riċerka u żvilupp għandhom rwol essenzjali fl-iżvilupp tal-

enerġiji rinnovabbli; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja l-attivitajiet ta' riċerka u żvilupp 

fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli (inklużi fjuwils alternattivi u enerġija ġeotermali u 

oċeanika), il-ħażna tagħha u l-iżvilupp tal-prodotti relatati, bil-għan li l-industrija tal-

enerġija rinnovabbli tal-UE issir aktar kompetittiva, filwaqt li jiġi żgurat li l-SMEs ikunu 

jistgħu jisfruttaw ukoll mill-fondi għar-riċerka u l-iżvilupp ta' prodotti; jemmen li, fir-
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reviżjoni ta' nofs it-terminu ta' Orizzont 2020, għandhom jiġu allokati aktar fondi għall-

enerġiji rinnovabbli tal-ġenerazzjoni l-ġdida, inklużi dawk li bħalissa mhumiex apprezzati 

biżżejjed; 

15. Iqis li s-sistemi ġodda għall-ġenerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli, bħall-awtokonsum, 

flimkien ma' teknoloġiji ġodda, jista' jkollhom parti sinifikanti fil-kisba ta' miri tal-

enerġija rinnovabbli, billi jitqiesu dawn il-benefiċċji kollha meta jkunu qed jitfasslu l-

mekkaniżmi ta' ħlas għall-bejgħ ta' enerġija żejda prodotta u l-użu tal-grilja; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu l-awtoproduzzjoni tal-enerġija u l-

implimentazzjoni u l-interkonnessjoni tal-grilji lokali tal-enerġija rinnovabbli, biex 

jikkumplimentaw il-politiki nazzjonali tagħhom dwar l-enerġija; jirrakkomanda 

parteċipazzjoni akbar tal-konsumaturi, fil-livell taċ-ċittadini u l-intraprendituri, fl-użu 

lokali ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli, bil-għan li jittaffa t-tibdil fil-klima; 

16. Jemmen li l-enerġiji rinnovabbli jwasslu biex il-konsumaturi jkunu aktar konxji tal-

konsum tal-enerġija tagħhom, u b'hekk jgħinu biex jintlaħaq l-objettiv li tinħoloq Unjoni 

tal-Enerġija ffukata fuq il-konsumatur, u għandhom il-potenzjal li jagħtu spinta lill-

impjiegi, inkluż f'inħawi b'densità baxxa ta' popolazzjoni; jenfasizza l-bżonn li jitneħħew 

l-ostakli ekonomiċi, regolatorji u amministrattivi biex il-konsumaturi jingħataw is-setgħa 

li jikkontrollaw l-użu tal-enerġija tagħhom, biex jiġu mħeġġa jinvestu f'enerġija 

deċentralizzata rinnovabbli u biex jitħarsu mill-faqar enerġetiku; 

17. Jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw regolamenti li jkunu kemm jista' jkun simili sabiex 

iħeġġu l-istallazzjoni ta' sistemi deċentralizzati ta' ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi tal-

enerġija rinnovabbli u, speċjalment, biex jippromwovu l-awtokonsum, kemm individwali 

kif ukoll fil-komunità, permezz tal-istabbiliment ta' sistemi ta' bilanċ nett; 

18. Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa ta' investiment u kreditu pubbliċi biex jittejbu l-grilji tal-

elettriku u biex dawn jiġu adattati biex jirċievu elettriku ġġenerat bl-użu ta' sorsi tal-

enerġija rinnovabbli distribwiti fuq il-post; 

19. Jenfasizza li l-finanzjament tal-iżvilupp tal-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli involva 

spejjeż sproporzjonati għall-konsumaturi; huwa tal-fehma li l-Kummissjoni u l-Istati 

Membri għandhom għalhekk jiżviluppaw mezzi ġodda ta' finanzjament ibbażati fuq 

arranġamenti ta' sejħiet għal offerti u rkantar kompetittivi, u joħolqu ċertezza akbar għall-

investituri billi jiżguraw li jiġu esklużi miżuri retrospettivi; 

20. Jenfasizza l-ħtieġa li s-setturi tat-tisħin, tal-arja kondizzjonata u tat-trasport jiġu 

dekarbonizzati permezz tal-elettrifikazzjoni ta' dawk is-setturi; 

21. Jenfasizza li terz tal-mira li l-UE ffissat għaliha nnifisha għall-2020 fil-qasam tal-enerġiji 

rinnovabbli fis-settur tat-trasport jista' jintlaħaq bl-użu tal-bijogass mill-iskart organiku, 

filwaqt li madwar 2 % tal-mira tal-enerġiji rinnovabbli tista' tinkiseb jekk l-iskart organiku 

kollu jintbagħat għal diġestjoni anaerobika; għal din ir-raġuni, u għall-promozzjoni 

ulterjuri tat-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari, fejn l-iskart jitqies bħala riżorsa ġdida, 

huwa essenzjali li l-ġbir separat tal-iskart isir obbligatorju fl-Istati Membri kollha tal-UE 

sal-2020; 

22. Jappella sabiex l-użu parzjali tal-PAK jinżamm u jitkabbar sabiex jiġi appoġġat l-

investimenti fil-produzzjoni u l-użu ta' enerġija rinnovabbli fis-settur agrikolu; 
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23. Jesprimi tħassib dwar in-nuqqas ta' progress fl-ilħuq tal-mira tal-UE ta' sehem ta' 10 % tal-

użu tal-enerġija rinnovabbli fis-settur tat-trasport u jiġbed l-attenzjoni għall-importanza li 

dak l-għan jintlaħaq mil-lat li jitbaxxew il-livelli ta' emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra u 

titnaqqas id-dipendenza tal-UE fuq l-enerġija importata; jistieden lill-Istati Membri 

jintensifikaw l-isforzi tagħhom sabiex jilħqu din il-mira fiż-żmien dovut; ifakkar li t-

trasport huwa l-uniku settur fl-UE fejn l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra żdiedu 

mill-1990 'l hawn; jirrimarka li l-enerġiji rinnovabbli huma kruċjali għall-kisba ta' 

mobbiltà sostenibbli; iqis l-elettrifikazzjoni tat-trasport bħala wieħed mill-aktar modi 

effiċjenti biex jitnaqqsu t-tniġġis tal-arja u l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra fis-

settur tat-trasport;  jistieden lill-Kummissjoni  tikkunsidra li tiffissa mira ambizzjuża 

għall-użu tal-enerġija rinnovabbli fis-settur tat-trasport u ttejjeb il-qafasleġiżlattiv, toffri 

prospetti għall-bijofjuwils leġiżlattiv, toffri prospetti għall-bijofjuwils b'effiċjenza għolja 

f'termini tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra, tqis il-bidla indiretta fl-użu tal-art 

(ILUC)fil-perjodu wara l-2020 u, billi tipprovdi inċentiv xieraq għall-użu tagħhom, tgħin 

sabiex tiftaħ l-impjiegi 'ħodor' waqt li tevita l-effetti negattivi tal-ILUC;  

24. Jistieden lill-Kummissjoni, minħabba l-ħtieġa għal sinerġija u konsistenza akbar fil-

politiki Ewropej, tiffissa kriterji ta' sostenibilità għall-bijoenerġija, filwaqt li tqis 

valutazzjoni bir-reqqa tal-funzjonament tal-politiki tal-UE diġà eżistenti dwar is-

sostenibbiltà u l-politiki tal-ekonomija ċirkolari; ifakkar li t-tisħiħ tas-sigurtà tal-enerġija 

tal-UE għandu jintlaħaq permezz tal-użu sostenibbli tar-riżorsi proprji, skont l-għan li 

tittejjeb l-effiċjenza tar-riżorsi; 

25. Iħeġġeġ kawtela fir-rigward tax-xejra li qed tiżdied tal-użu tal-bijomassa forestali bħala 

sors ewleni ta' enerġija rinnovabbli tal-UE peress li potenzjalment dan jista' jkollu effetti 

negattivi fuq il-klima u l-ambjent jekk il-bijomassa ma tinkisibx b'mod sostenibbli u tiġi 

kkontabilizzata kif xieraq; jinnota li l-impatti klimatiċi tal-bijoenerġija għandhom jiġu 

kkunsidrati fuq perjodu ta' żmien fit-tul, minħabba l-perjodi twal meħtieġa sabiex il-foresti 

maħsuda jirkupraw mill-ġdid; 

26. Jinnota li l-bijoenerġija diġà tammonta għal 60 % tal-enerġija rinnovabbli fl-Ewropa u l-

użu tagħha huwa mistenni li jkompli jikber; jisħaq dwar il-ħtieġa li jiġu ċċarati b'urġenza 

l-impatti b'effett ta' serra tal-użi differenti tal-bijomassa forestali għall-enerġija, u li jiġu 

identifikati l-użi li jistgħu jiksbu l-akbar benefiċċji ta' mitigazzjoni f'kalendarji ta' żmien 

rilevanti għall-politika; 

27. Jistieden lill-Kummissjoni biex, meta tkun qed tfassal leġiżlazzjoni ġdida dwar l-

implimentazzjoni tal-politiki tal-klima u tal-enerġija tal-UE, twettaq valutazzjoni tar-rwol 

ta' benefiċċju tal-foresti Ewropej bħala bjar tal-karbonju; jenfasizza li l-forestrija Ewropea 

hi bbażata fuq ġestjoni sostenibbli u ppjanar fit-tul, u li l-kriterji u l-indikaturi għall-

ġestjoni sostenibbli tal-foresti għandhom dejjem japplikaw għas-settur kollu kemm hu, 

irrispettivament mill-użu aħħari tal-injam; 

28. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra li ddaħħal  kriterji għall-ġestjoni sostenibbli tal-

foresti armonizzati fil-livell tal-UE sabiex jinħoloq qafas ta' referenza internazzjonali li 

jiggwida l-provenjenza tal-bijomassa forestali bħala materja prima għall-enerġija 

rinnovabbli; 

29. Jenfasizza l-importanza li tinżamm produzzjoni ta' enerġija idroelettrika li tista' tiġi 

mmobilizzata malajr u li tkun responsabbli mil-lat ambjentali; 
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30. Jenfasizza n-nuqqas ta' infrastruttura tat-trażmissjoni transkonfinali tal-enerġija, u 

għalhekk ifakkar li sabiex l-elettriku minn sorsi rinnovabbli jkun integrat bis-sħiħ, ikun 

xieraq li tiġi żviluppata infrastruttura tan-netwerk u li jkun hemm għadd suffiċjenti ta' 

interkonnessjonijiet b'mod kost-effiċjenti; jappella għat-tneħħija tal-ostakoli burokratiċi 

bla bżonn u għal investiment li jippermetti l-kisba tal-mira ta' 10 % ta' interkonnessjoni 

elettrika sal-2020; jenfasizza l-ħtieġa li jittaffew l-ostakli ta' natura mhux finanzjarja u 

jappella għas-simplifikazzjoni u l-armonizzazzjoni tal-proċeduri amministrattivi ta' 

awtorizzazzjoni, tal-għoti tal-permessi u tal-konnessjoni għall-impjanti li jiġġeneraw l-

enerġija rinnovabbli; 

31. Jenfasizza li l-iżvilupp tal-potenzjal tal-enerġija rinnovabbli għandu jimxi id f'id mal-

iżvilupp tal-infrastruttura kollha, inklużi l-infrastrutturi transkonfinali li jipprevjenu l-

proċessi ċirkolari mhux ippjanati, peress li n-nuqqas ta' tali infrastruttura jista' jwassal 

għal tagħbija eċċessiva tan-netwerk u għal qtugħ tal-elettriku; jistieden lill-Istati Membri li 

jinsabu lura fil-bini ta' tali infrastrutturi biex jikkompletaw il-kostruzzjoni malajr kemm 

jista' jkun; 

32. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura kemm l-integrazzjoni tal-enerġiji rinnovabbli fis-swieq 

fuq livell ekwu mas-sorsi tal-enerġija konvenzjonali, kif ukoll l-adattament tas-swieq 

għall-enerġiji rinnovabbli; 

33. Jagħraf li t-tnaqqis fit-taxxa huwa inċentiv b'saħħtu biex issir il-qalba mill-enerġija fossili 

għall-enerġija rinnovabbli, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tirriforma d-Direttiva dwar it-

Tassazzjoni fuq l-Enerġija u r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat li mhux qed iħallu li dawn 

l-inċentivi jiġu sfruttati bis-sħiħ; 

34. Jistieden lill-Kummissjoni tirrispetta l-kompetenza tal-Istati Membri li jiddeċiedu dwar it-

taħlita tal-enerġija tagħhom stess, filwaqt li tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni fost l-Istati 

Membri bil-ħsieb li jitgħallmu mill-aħjar prattiki; 

35. Jiġbed l-attenzjoni li l-mudell il-ġdid għall-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli għandu 

jinbena minn isfel għal fuq u jkun ibbażat fuq il-potenzjal tal-Istati Membri individwali, 

filwaqt li jinkuraġġihom jagħmlu l-aħjar użu mir-riżorsi li jkunu disponibbli għalihom 

mingħajr ma jiġu imposti fuqhom miri minn fuq għal isfel li diffiċli jintlaħqu; 

36. Jappella sabiex tiġi implimentata leġiżlazzjoni aħjar dwar il-valutazzjoni tal-impatt 

ambjentali b'rabta mal-proġetti għall-ġenerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli, bil-għan li 

tingħata s-setgħa liċ-ċittadini; 

37. Iqis li l-enerġija rinnovabbli hija pedament tal-politika tal-UE dwar il-klima u l-enerġija u 

jenfasizza li l-istabbiltà u l-prevedibbiltà tal-oqfsa ta' politika huma rekwiżit ewlieni għall-

użu tal-enerġija rinnovabbli; jiddeplora, f'dan ir-rigward, it-tibdil f'salt fl-ambjent ta' 

politika għall-enerġija rinnovabbli u t-tkomplija tas-sussidji għall-fjuwils fossili; 

38. Jistieden lill-Kummissjoni tinvolvi u tirrispetta l-kompetenzi tal-awtoritajiet lokali u 

reġjonali, filwaqt li tħeġġeġ il-kooperazzjoni fost l-Istati Membri bil-għan li jitgħallmu 

mill-aħjar prattika; 
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