
 

AD\1093281MT.doc  PE576.724v03-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Parlament Ewropew 
2014-2019  

 

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

2015/2232(INI) 

27.4.2016 

OPINJONI 

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

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 

dwar ir-rapport ta' implimentazzjoni dwar id-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-

Enerġija (2012/27/UE) 

(2015/2232(INI)) 

Rapporteur għal opinjoni: Peter Liese 

 



 

PE576.724v03-00 2/10 AD\1093281MT.doc 

MT 

PA_NonLeg 



 

AD\1093281MT.doc 3/10 PE576.724v03-00 

 MT 

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: 

A. billi, wara l-ftehim ta' suċċess tal-COP 21 f'Pariġi, l-UE hija aktar minn qatt qabel 

obbligata li tilħaq il-miri tagħha dwar il-klima, u l-effiċjenza fl-enerġija hija wieħed mill-

modi l-aktar kosteffiċjenti biex jinkiseb it-tnaqqis ta' emissjonijiet tas-CO2; 

B. billi fl-2014 l-UE nefqet EUR 358 biljun fis-sena fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija, 

jiġifieri kważi EUR 1 biljun kuljum1, jew aktar mid-defiċit totali tal-Greċja (EUR 317-

il biljun)2 u kważi daqs il-fatturat totali tal-industrija Ġermaniża tal-karozzi 

(EUR 367,9 biljun)3 fl-2014; 

1. Jenfasizza li t-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija huwa kruċjali biex jintlaħqu l-miri tagħna 

dwar il-klima, skont l-objettivi mħaddna fil-Ftehim ta' Pariġi adottat fil-COP 21, u biex 

titnaqqas id-dipendenza tagħna fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija; 

2. Jenfasizza li dan huwa essenzjali biex tinbeda t-tranżizzjoni lejn sistema tal-enerġija aktar 

sostenibbli bbażata fuq is-sorsi rinnovabbli u lil hinn mill-fjuwils fossili kemm jista' jkun 

malajr; 

3. Ifakkar li dan huwa wkoll vitali għall-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir sostenibbli – 

speċjalment fl-SMEs u fl-industrija – u biex tiżdied il-produttività u jittejbu l-kumdità u s-

saħħa; 

4. Jesprimi l-preokkupazzjoni tiegħu dwar il-valutazzjoni tal-Kummissjoni, kif stabbilita fil-

komunikazzjoni tagħha tat-23 ta' Lulju 2014 lill-Parlament u lill-Kunsill, li jekk jinżamm 

dan ir-ritmu, il-mira tal-UE ta' ffrankar tal-enerġija ta' 20 % mhijiex se tintlaħaq sal-2020 

u r-rata reali tkun bejn 1 % u 2 % aktar baxxa; jistieden lill-Kummissjoni tinkuraġġixxi 

lill-Istati Membri biex jinvestu sforzi addizzjonali u jieħdu miżuri biex jiżguraw li din il-

mira Ewropea tintlaħaq; 

5. Jesprimi t-tħassib tiegħu rigward l-oqsma kollha li saret enfasi fuqhom fir-rapport tal-

Kummissjoni li juru valuri li għadhom 'il bogħod ħafna mill-mira tal-effiċjenza fl-enerġija 

għall-2020; għalhekk, jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintervjenu b'mod 

deċiżiv fir-rigward tal-bini, it-trasport, is-servizzi u l-produzzjoni tal-enerġija, sabiex 

jiggarantixxu aktar prosperità u impjiegi ħodor fl-UE; josserva li tali miżuri għandhom 

ikunu konformi mat-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari; 

6. Isostni li l-Ftehim ta' Pariġi (COP 21) irid ikun akkumpanjat bi pjanijiet nazzjonali dwar l-

emissjonijiet b'impenji inekwivokabbli u verifikabbli dwar l-emissjonijiet u l-enerġija li 

                                                 
1 Sors: Kummissjoni Ewropea 
2 Eurostat (2015): Bereitstellung der Daten zu Defizit und Schuldenstand 2014 - erste Meldung. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796753/2-21042015-AP-DE.pdf/28a7cf93-61e6-4a81-85c7-

1a168866e3ba 
3 Statistica (2016): Umsatz der Automobilindustrie in Deutschland in den Jahren 2005 bis 2014 (in Milliarden 

Euro). http://de.statista.com/statistik/daten/studie/160479/umfrage/umsatz-der-deutschen-automobilindustrie/ 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796753/2-21042015-AP-DE.pdf/28a7cf93-61e6-4a81-85c7-1a168866e3ba
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796753/2-21042015-AP-DE.pdf/28a7cf93-61e6-4a81-85c7-1a168866e3ba
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/160479/umfrage/umsatz-der-deutschen-automobilindustrie/
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jiżguraw impenn biex ikun evitat tisħin globali ta' aktar minn 2 gradi; 

7. Jinnota li l-bini pubbliku u privat jirrappreżenta 40 % tal-użu finali tal-enerġija fl-UE u 

36 % tal-emissjonijiet ta' CO2 filwaqt li t-tisħin u t-tkessiħ jirrappreżentaw 50 % tal-

konsum finali tal-enerġija; iqis, għalhekk, li t-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija tal-bini huwa 

ta' importanza kbira fit-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' CO2 u fit-titjib tas-sigurtà tal-enerġija, 

kif ukoll biex jintemm il-faqar enerġetiku u biex tittejjeb is-saħħa; 

8. Jistieden lill-Istati Membri jippromwovu l-investiment fis-settur tal-kostruzzjoni, fost l-

oħrajn b'aktar sforzi biex jingħataw inċentivi għal rinnovament fil-fond tal-istokk ta' bini 

b'iżolament ħażin fl-UE; 

9. Jipproponi li l-Artikolu 4 tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija għandu jiġi 

riformulat biex jirreferi għal "strateġiji fit-tul għar-rinnovament tal-istokk nazzjonali ta' 

bini, fosthom għall-mobilizzazzjoni tal-investiment"; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprijoritizzaw l-Artikolu 4 tad-Direttiva 

fir-rigward tat-tħejjija tat-tieni verżjoni tal-istrateġiji, li għandha tiġi ppreżentata fl-2017 u 

li għandha titfassal fuq l-involviment xieraq mal-partijiet ikkoncernati, skont mudelli 

mandatorji, inklużi miri fuq ħames snin intermedji u pjanijiet ta' implimentazzjoni, sabiex 

sal-2050 tintlaħaq mira ta' stokk ta' bini b'użu ta' enerġija qrib iż-żero (nZEB) fil-livell tal-

UE, kif se jkun meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet tal-COP 21;  

11. Jappella għall-estensjoni tal-Artikolu 5 tad-Direttiva biex ikopri l-livelli kollha tal-

amministrazzjoni pubblika; iqis, f'dan ir-rigward, li l-Istati Membri għandhom ikunu 

meħtieġa jistabbilixxu mekkaniżmi nazzjonali għall-kondiviżjoni tal-isforzi biex tintlaħaq 

il-mira ta' 3 % u li l-flessibbiltà li jintgħażlu miżuri oħra għandha tinżamm, bħala approċċ 

alternattiv għal dak imsemmi fil-paragrafi 1 u 2; 

12. Jinnota li l-inqas li sar progress kien fis-settur residenzjali, u għalhekk jistieden lill-Istati 

Membri jużaw il-kumpaniji tas-servizzi tal-enerġija u l-ikkuntrattar għall-prestazzjoni tal-

enerġija, jimplimentaw skemi tat-taxxa u programmi ta' self sabiex iżidu r-rati baxxi ta' 

rinnovament għall-istokk ta' bini eżistenti fl-Ewropa, u biex jippremjaw miżuri ta' 

effiċjenza fl-enerġija bħall-użu ta' tisħin u tkessiħ effiċjenti fl-enerġija; 

13. Jemmen li l-miżuri għar-rinnovament effiċjenti fl-enerġija ta' bini eżistenti jridu jiġu 

prijoritizzati fost dawk bl-akbar faqar enerġetiku; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi 

mira biex ittejjeb l-effiċjenza tal-istokk ta' bini residenzjali, flimkien ma' standards minimi 

futuri ta' effiċjenza għal djar mikrija fil-kuntest tar-reviżjoni tad-Direttiva dwar l-

Effiċjenza fl-Enerġija; 

14. Jenfasizza li sforzi komuni mill-UE jgħinu biex jinħoloq suq komuni għall-oġġetti u s-

servizzi li jgħinu biex tiġi ffrankata l-enerġija, li jnaqqsu l-ispejjeż għall-konsumaturi 

kollha u jagħmlu s-servizzi tal-enerġija aktar għall-but ta' kulħadd, speċjalment għal 

persuni vulnerabbli, joħolqu kundizzjonijiet aktar ekwi għall-industrija, u jagħtu spinta 

lill-kompetittività u jiftħu opportunitajiet ġodda; 

15. Josserva li l-industriji li jużaw ħafna enerġija jridu jikkontribwixxu wkoll, u li 

kundizzjonijiet ekwi fl-UE huma importanti ħafna f'dan il-kuntest; 
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16. Jenfasizza l-fatt li aktar minn nofs l-investiment meħtieġ għad-dekarbonizzazzjoni tas-

sistema tal-enerġija tal-UE sal-2050 irid ikun dirett lejn l-effiċjenza fl-enerġija; jenfasizza 

li dan l-approċċ jiżgura li l-ġenerazzjoni bbażata fuq il-fjuwils fossili tkun kbira biżżejjed 

biex tlaħħaq mad-domanda futura, kif ukoll li jiġi evitat l-"asset stranding"; jitlob li l-

effiċjenza fl-enerġija tiġi trattata bħala prijorità ta' investiment infrastrutturali li 

tippermetti l-użu tagħha bħala parti minn ippjanar infrastutturali u proċessi ta' 

finanzjament usa' fil-livell tal-UE u f'dak nazzjonali; 

17. Jenfasizza li d-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija wasslet għal ħafna żviluppi pożittivi 

fl-Istati Membri, iżda li n-nuqqas ta' implimentazzjoni qed ifixkel il-potenzjal sħiħ tagħha; 

jilqa' b'sodisfazzjon l-appoġġ tekniku akbar mill-Kummissjoni bl-għan li tiżgura 

implimentazzjoni korretta u rapida; 

18. Madankollu, jissottolinja l-ħtieġa ta' aktar gwida mill-Kummissjoni, sabiex tgħin lill-Istati 

Membri jimplimentaw id-Direttiva b'mod aktar effettiv u jirrapportaw dwar il-progress; 

19. Jistieden lill-Kummissjoni biex taġixxi fil-pront meta tagħmel talbiet motivati, meta jkun 

meħtieġ, biex il-pjanijiet nazzjonali jkunu allinjati mal-objettivi ta' din id-Direttiva, u biex 

tuża l-mezzi legali kollha biex tiżgura li l-Istati Membri jipprovdu informazzjoni 

aġġornata u eżatta; 

20. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi l-iskambju tal-aħjar prattiki fost l-Istati 

Membri sabiex jitħaffef l-ilħuq tal-miri u t-tixrid ta' prodotti u servizzi innovattivi, u biex 

tippromwovi l-konverġenza bejn il-pajjiżi rigward l-effiċjenza fl-enerġija; 

21. Jinnota li dawk l-Istati Membri li għadhom ftit lura milli jilħqu l-mira għall-2020 ta' 20 % 

jeħtieġu gwida mill-Kummissjoni biex ikunu jistgħu jiżviluppaw minnufih politiki 

nazzjonali u miżuri speċifiċi għall-effiċjenza fl-enerġija u r-riżorsi; għaldaqstant, iħeġġeġ 

lill-Istati Membri jimplimentaw u jżommu sistema stabbli ta' inċentivi sabiex jiffaċilitaw 

fluss affidabbli ta' investiment u finanzjament, b'attenzjoni partikolari għall-effiċjenza fl-

enerġija fil-bini; 

22. Jirrimarka li d-dgħufija prinċipali tad-Direttiva eżistenti hija li l-biċċa l-kbira tal-miżuri se 

jiskadu fl-2020 sakemm ma tiġix emendata kif xieraq, li jfisser, inter alia, li d-

dispożizzjonijiet ewlenin tagħha, b'mod partikolari l-Artikolu 7, għandhom jiġu estiżi 

mhux biss sal-2030 iżda anke lil hinn, u li huwa f'dan il-kuntest li d-Direttiva kurrenti 

għandha tiġi vvalutata, b'objettivi li għandhom jiġu stabbiliti skont l-iżviluppi (ir-riżultati 

miksuba, l-innovazzjonijiet teknoloġiċi u tas-suq, eċċ.); jistenna li dan jiffavorixxi miżuri 

fit-tul; barra minn hekk, jinnota l-ħtieġa li jiddaħħal rieżami ta' nofs it-terminu sabiex ikun 

iggarantit li l-miri jintlaħqu fl-2030; 

23. Jiddispjaċih dwar il-mira mhux ambizzjuża ta' mill-anqas 27 % għat-titjib tal-effiċjenza fl-

enerġija fl-2030 adottata mill-Kunsill Ewropew fl-2014, b'kuntrast għall-mira vinkolanti 

ta' 40 % li għandha tiġi implimentata permezz ta' miri nazzjonali individwali adottati mill-

Parlament; jinnota li ċ-ċifra ta' 27 % hija prinċipalment iġġustifikata minn rata ta' skont 

estremament mhux realistika f'valutazzjoni tal-impatt preċedenti; ifakkar li r-rata ta' skont 

ta' 17,5 % hija ogħla minn dik għall-investiment fl-enerġija fl-Iraq (15 %); jistieden lill-

Kummissjoni tgħaddi għal analiżi komprensiva tal-kostijiet u l-benefiċċji u rata ta' skont 
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soċjali, skont il-linji gwida tagħha stess dwar ir-Regolamentazzjoni Aħjar1; 

24. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jeżaminaw mill-ġdid il-mira ta' 27 % rigward 

l-effiċjenza fl-enerġija għall-2030 fid-dawl tal-ftehim ta' Pariġi dwar it-tibdil fil-klima, u 

jitlob lill-Kummissjoni tipproponi mira għall-2030 li tirrifletti l-livell ta' potenzjal ta' 

effiċjenza fl-enerġija kosteffettiva u li tista' tintlaħaq ladarba jitneħħew il-fallimenti u l-

imperfezzjonijiet tas-suq, filwaqt li jiġi rikonoxxut il-valur soċjetarju li l-iffrankar tal-

enerġija jiġi ttrattat bħala sors tal-enerġija fih innifsu; 

25. Ifakkar fit-talba tal-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Frar 2014 u li ġiet imtennija 

fir-riżoluzzjonijiet tiegħu tas-26 ta' Novembru 2014 u tal-14 ta' Ottubru 2015 għal tliet 

miri vinkolanti rigward l-enerġija u l-klima għall-2030, b'mod partikolari l-mira ta' 40 % 

rigward l-effiċjenza fl-enerġija; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jeżaminaw 

mill-ġdid il-mira ta' 27 % rigward l-effiċjenza fl-enerġija għall-2030 u jistabbilixxu mira 

vinkolanti ta' 40 % rigward l-effiċjenza u, barra minn hekk, jistabbilixxu miri rigward l-

effiċjenza fl-enerġija sal-2050 skont l-impenji ambizzjużi li saru skont il-ftehimiet ta' 

Pariġi biex iż-żieda fit-temperatura globali tinżamm taħt il-1.5°C; jenfasizza li l-mira tal-

UE rigward l-effiċjenza fl-enerġija għal wara l-2020 għandha tkun vinkolanti u għandha 

tiġi implimentata permezz ta' miri nazzjonali individwali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 

tivvaluta diversi xenarji ta' effiċjenza fl-enerġija fl-2030, fosthom fil-livell ta' 40 %; 

26. Jenfasizza li, biex jintlaħqu l-objettivi tal-effiċjenza fl-enerġija għall-2030, l-UE għandha 

tiffaċilita l-adozzjoni ta' għażla usa' ta' strumenti u data, bħal sistemi ta' awditjar u ġestjoni 

tal-enerġija, statistika u indikaturi tal-prestazzjoni, reġistri tal-bini ġeoreferenzjati 

b'informazzjoni dwar il-konsum tal-enerġija tiegħu, kuntratti dwar il-prestazzjoni fl-

enerġija, strumenti ta' finanzjament bil-quddiem u skemi ta' taħriġ professjonali; 

27. Jenfasizza li rata għolja ta' skont tirrifletti l-presuppożizzjoni mhux realistika li 

investimenti kosteffettivi fl-effiċjenza fl-enerġija mhux se jseħħu minħabba għadd ta' 

ostakli, filwaqt li l-ewwel nett dawn l-ostakli l-Kummissjoni qed tqishom akbar milli fil-

fatt huma u huwa d-dmir tal-atturi politiċi li jegħlbu l-ostakli għal tali investimenti li mal-

mogħdija taż-żmien jibdew jagħtu l-frott tagħhom; 

28. Jinnota, barra minn hekk, li r-rata għolja ta' skont attwali tippresupponi li l-effiċjenza fl-

enerġija tinkiseb biss permezz ta' azzjonijiet individwali, filwaqt li jintesa l-fatt li r-rwol 

tal-korpi pubbliċi huwa essenzjali biex iseħħ titjib fl-effiċjenza fl-enerġija, b'mod 

partikolari fil-bini; 

29. Jirrikonoxxi li sinjali tal-prezzijiet insuffiċjenti huma raġuni ewlenija biex jiddgħajjef ir-

rispons għad-domanda; jistieden lill-Istati Membri jindirizzaw dan l-ostaklu u 

jippromwovu l-użu ta' arloġġi tad-dawl intelliġenti u kontijiet trasparenti bħala mezz biex 

titrawwem imġiba aktar reattiva tal-konsumatur fir-rigward tal-konsum tal-enerġija u l-

investiment fl-effiċjenza fl-enerġija; 

                                                 
1 Linji gwida dwar Regolamentazzjoni Aħjar SWD(2015)0111, għodda Nru 54: "Ir-rata ta' skont soċjali hija r-

rata l-aktar użata fil-Valutazzjonijiet tal-Impatt, peress li dawn normalment jikkunsidraw il-kostijiet u l-

benefiċċji flimkien mill-perspettiva tas-soċjetà inġenerali (u mhux mill-perspettiva ta' grupp wieħed ta' partijiet 

ikkonċernati). Ir-rata ta' skont soċjali rakkomandata hija 4 % ... B'mod ġenerali, mhuwiex xieraq li jintużaw rati 

ta' skont soċjali alternattivi, peress li l-użu tar-rata ta' 4 % b'mod konsistenti fil-Valutazzjonijiet tal-Impatt u 

evalwazzjoni jiżguraw il-koerenza u l-komparabilità." 
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30. Ifakkar fil-konklużjoni tal-Istrateġija Qafas dwar l-Unjoni tal-Enerġija li l-effiċjenza fl-

enerġija hija sors ta' enerġija fiha nnifisha; iqis li rata għolja ta' skont għalhekk 

tikkomprometti l-provvista tal-enerġija kif ukoll l-indipendenza fl-enerġija tal-UE stess; 

31. Jilqa' soluzzjonijiet innovattivi u intelliġenti ġodda biex il-provvista u d-domanda tal-

elettriku jiġu bbilanċjati, u biex jitnaqqas il-konsum tal-enerġija meta jkun fl-aqwa tiegħu; 

jappella għal finanzjament tar-riċerka u l-iżvilupp għal dawn is-soluzzjonijiet ġodda, 

speċjalment għas-settur tal-SMEs; 

32. Jenfasizza l-importanza tal-istrumenti finanzjarji Ewropej fil-forma ta' self, garanziji u 

ekwità biex jattiraw finanzjament privat għal proġetti ta' effiċjenza fl-enerġija; jenfasizza, 

madankollu, il-ħtieġa li l-finanzjament jiġi pprovdut fil-forma ta' għotjiet għal proġetti fil-

qasam soċjali; 

33. Jaqbel mal-Kummissjoni li prezzijiet orħos tal-fjuwil, flimkien ma' prospetti ta' tkabbir 

ekonomiku, jistgħu jipperikolaw aktar l-ilħuq tal-mira ta' 20 %; jistieden lill-Kummissjoni 

u lill-Istati Membri jtejbu l-monitoraġġ, il-verifika, il-kontroll u r-reġim ta' konformità 

sabiex jiżguraw il-livell xieraq ta' ambizzjoni; 

34. Jissottolinja l-importanza li jiġu eliminati l-lakuni fid-Direttiva eżistenti, speċjalment fl-

Artikolu 7, waqt li fl-istess ħin tiġi salvagwardjata l-flessibbiltà biex l-Istati Membri 

jagħżlu minn fost il-miżuri; jissottolinja, f'dan ir-rigward, il-possibbiltà li jintgħażlu 

miżuri alternattivi mingħajr ma jiġi kompromess l-ilħuq tal-miri annwali għall-iffrankar 

tal-enerġija; 

35. Jappella għal reviżjoni tal-Artikolu 7 li tippermetti l-kwantifikazzjoni oġġettiva u l-ilħuq 

tar-rekwiżit ta' ffrankar tal-enerġija ta' 1.5 % fis-sena; 

36. Jinnota b'mod partikolari li l-introduzzjoni gradwali u l-azzjonijiet bikrija skont l-

Artikolu 7(2) m'għadhomx rilevanti, u li l-kriterju ta' flessibbiltà ta' 25 % naqqas l-

effikaċja tar-rekwiżit ta' ffrankar tal-enerġija ta' 1.5 % fis-sena; jinsisti li miżuri 

alternattivi skont l-Artikolu 7(9) iridu jiġu definiti b'mod strett u jridu jkunu faċilment 

kwantifikabbli; ifakkar li l-Artikolu 7 għandu l-għan li jilħaq aktar minn nofs il-mira ta' 

20 % stabbilita mid-Direttiva; 

37. Jilqa' l-fatt li l-awditjar tal-enerġija u l-iskemi ta' ġestjoni tal-enerġija skont l-Artikolu 8 

qed jgħinu biex il-kumpaniji tal-UE jsiru aktar kompetittivi; jitlob l-implimentazzjoni ta' 

rakkomandazzjonijiet ta' awditjar tal-enerġija kosteffettiv, li jkun meħtieġ flimkien ma' 

manutenzjoni ppjanata u b'inċentivi addizzjonali pprovduti meta jkun meħtieġ; jistieden 

lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw traspożizzjoni u implimentazzjoni rapidi 

tar-rekwiżiti fl-Artikolu 8, u jitlob li dak l-Artikolu jiġi estiż biex ikopri l-kumpaniji 

kollha b'konsum għoli ta' enerġija; 

38. Jenfasizza l-importanza li jsir awditjar tal-enerġija qabel ma jitfasslu pjanijiet ta' effiċjenza 

fl-enerġija, abbażi tat-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u bħala mod kif jiġi indirizzat il-

faqar enerġetiku; 

39. Jenfasizza l-ħtieġa li tittejjeb l-effiċjenza fl-enerġija tas-settur pubbliku, u jappella għal 

integrazzjoni aħjar tal-inizjattivi ta' ffrankar tal-enerġija fl-akkwist pubbliku; 



 

PE576.724v03-00 8/10 AD\1093281MT.doc 

MT 

40. Jinnota li r-rekwiżiti tal-effiċjenza fl-enerġija fl-akkwist pubbliku mhumiex mifhuma 

għalkollox mill-aġenti kollha tal-akkwist; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi linji gwida 

aktar ċari biex tiġi ffaċilitata l-konformità mal-Artikolu 6 tad-Direttiva, kif ukoll 

integrazzjoni aħjar fir-regoli usa' tal-UE dwar l-akkwist pubbliku; 

41. Itenni li l-effiċjenza fl-enerġija trid tiġi mifhuma bħala l-element l-aktar sostenibbli tal-

obbligu tagħna li nnaqqsu l-konsum tal-enerġija tagħna, u mhux bħala pretest biex inżidu 

l-konsum; 

42. Jenfasizza li, fost l-isfidi li jinqalgħu u l-ostakli ewlenin għall-implimentazzjoni tal-

Artikolu 7, in-nuqqas ta' għarfien u ta' kapaċità min-naħa ta' dawk involuti għandu rwol 

importanti, kif għandu rwol ukoll il-livell baxx ta' kuxjenza fost il-konsumaturi aħħarin 

rigward l-iskemi ta' effiċjenza obbligatorji jew miżuri alternattivi u l-perjodu ta' żmien 

limitat (2014-2020) biex dawn jitwettqu; għalhekk, jistieden lill-UE tinvesti aktar fl-

implimentazzjoni ta' programmi ta' informazzjoni u ta' appoġġ fl-Istati Membri 

individwali; 

43. Jenfasizza li armonizzazzjoni aħjar tal-metodi ta' kalkolu tal-addizzjonalità (kapaċità li 

jiġu promossi teknoloġiji li għandhom prestazzjoni ogħla mill-medja tas-suq) u l-

materjalità (il-promozzjoni ta' azzjoni li ma kinitx neċessarjament se tittieħed) u għall-kejl 

u l-verifika tal-iffrankar tal-enerġija jistgħu jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni aktar 

effettiva tal-Artikolu 7; 

44. Jipproponi li t-titolu tal-Artikolu 7 jinbidel għal "Skemi ta' appoġġ għall-iffrankar tal-

enerġija" sabiex tiġi enfasizzata l-ħtieġa li l-Istati Membri jgħinu lill-konsumaturi, inklużi 

l-SMEs, biex jiffrankaw l-enerġija u jnaqqsu l-kostijiet tal-enerġija tagħhom u jdaħħlu fis-

seħħ miżuri li jippermettu li tali tfaddil jinkiseb; 

45 Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar iż-żieda fit-tniġġis ikkawżat minn ċerti installazzjonijiet tat-

tisħin domestiku li jiffunzjonaw permezz tal-bijomassa solida, li jipproduċu kwantitajiet 

kbar ta' għabra fina, ossidi tan-nitroġenu, monossidu tal-karbonju u diossini li jnaqqsu bil-

kbir il-kwalità tal-arja u għalhekk huma ta' ħsara għas-saħħa tal-bniedem; iħeġġeġ, 

għaldaqstant, lill-Istati Membri jimplimentaw soluzzjonijiet alternattivi li huma effiċjenti 

u li jibżgħu għall-ambjent; 

46. Jissottolinja l-bżonn immedjat li jintuża approċċ aktar komprensiv biex tittejjeb l-

effiċjenza fl-enerġija tas-sistema kollha tat-trasport, bla ma niddependu biss mill-iżvilupp 

teknoloġiku tal-vetturi jew tas-sistemi ta' propulsjoni; pjuttost, iħeġġeġ lill-Kummissjoni u 

lill-Istati Membri jieħdu passi ambizzjużi biex jiġu introdotti miżuri ġodda li jsaħħu l-

bidla modali għall-mezzi l-aktar effiċjenti fl-enerġija, u jużaw bis-sħiħ is-Sistemi ta' 

Trasport Intelliġenti (ITS) sabiex jittejbu aktar l-effiċjenza u r-rata ta' użu tal-kapaċità 

disponibbli, kemm tal-vetturi u tal-infrastruttura, kif ukoll fil-loġistika, l-avjazzjoni u t-

trasport marittimu; 

47. Ifakkar li l-effiċjenza fl-enerġija tista' tinkiseb billi jiġu stabbiliti standards tas-CO2 u 

tingħata informazzjoni lill-utenti dwar il-konsum tal-fjuwil tal-vetturi tagħhom; jistieden 

lill-Kummissjoni tressaq proposti biex tinforma lill-utenti dwar il-konsum tal-fjuwil tat-

trakkijiet, il-karozzi tal-linja u l-coaches ġodda, u tistabbilixxi limiti fuq l-emissjonijiet ta' 

CO2 tagħhom; 
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48. Jistieden lill-Kummissjoni tinvolvi lill-istituzzjonijiet lokali u reġjonali sabiex 

tippromwovi l-effiċjenza fl-enerġija fil-livell reġjonali u lokali u fil-komunitajiet ta' bażi; 

49. Jitlob li jitfasslu pjanijiet bil-ħsieb li s-sussidji għall-fjuwils fossili jiġu eliminati 

gradwalment u li jiġu allokati riżorsi finanzjarji għal proġetti effiċjenti fl-enerġija li jservu 

biex jintlaħqu l-għanijiet tal-UE għad-dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija sal-2050; 

50. Jipproponi li tali "skemi ta' appoġġ għall-iffrankar tal-enerġija" jagħtu prijorità lill-azzjoni 

fis-settur tal-bini, b'mod partikolari billi jħeġġu l-implimentazzjoni ta' strateġiji nazzjonali 

fit-tul inklużi fl-Artikolu 4; 

51. Jenfasizza l-ħtieġa ta' governanza klimatika ambizzjuża, robusta u trasparenti li 

tiggarantixxi li l-mira tal-effiċjenza tintlaħaq; iqis li għandhom jiġu introdotti regoli 

korrispondenti bħala parti mir-rieżami tad-Direttiva; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri jiżguraw li l-Parlament ikun involut bis-sħiħ fl-iżvilupp tal-governanza klimatika, 

u jressqu proposti fil-qafas tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja; 

52. Jistieden lill-Istati Membri jinkludu dispożizzjoni għal perċentwal minimu sinifikanti ta' 

miżuri fi skemi ta' obbligu għall-effiċjenza fl-enerġija li għandhom bħala mira 

konsumaturi bi dħul baxx; 

53. Itenni l-appell tiegħu għal programm ta' investiment sinifikanti għall-effiċjenza fl-enerġija 

fl-Ewropa, li jimmobilizza bis-sħiħ il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) 

u l-Fondi Strutturali; jinnota li l-proġetti ta' effiċjenza fl-enerġija spiss ikunu fuq skala 

żgħira u jeħtieġ li jiġu amalgamati f'portafolli akbar; għal dan l-għan, jistieden lill-

Kummissjoni, lill-Bank Ewropew tal-Investiment u lill-Istati Membri jużaw iktar 

għajnuna teknika u għajnuna għall-iżvilupp ta' proġetti sabiex jiffaċilitaw l-investimenti; 

54. Jiddispjaċih dwar il-kontribut baxx tas-settur tat-trasport għall-iffrankar tal-enerġija, 

b'perċentwal ta' 3 % biss fl-ambitu tal-qsim settorjali ġenerali tal-iffrankar, minkejja l-

istabbilizzazzjoni tat-traffiku tal-passiġġieri u t-tnaqqis fit-traffiku tal-merkanzija bejn l-

2005 u l-2013 minħabba l-kriżi ekonomika; jistieden lill-Istati Membri jżidu l-għadd ta' 

miżuri mmirati lejn is-settur tat-trasport; 

55. Jitlob lill-Kummissjoni tnaqqas kemm jista' jkun ix-xogħol amministrattiv għall-SMEs u 

l-korpi pubbliċi; 

56. Jipproponi rieżami tad-definizzjoni ta' "SME" applikata fid-Direttiva (Artikolu 2(26)) 

sabiex tirreferi biss għall-għadd ta' persuni impjegati u għall-fatturat annwali, sabiex il-

kumpaniji li 25 % jew aktar minnhom huma kkontrollati minn korp pubbliku xorta waħda 

jistgħu jitqiesu bħala SMEs. 
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