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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. Jirrikonoxxi li l-Unjoni Ewropea hija wieħed mill-mexxejja globali u l-akbar finanzjatur 

pubbliku tal-enerġija nadifa; iqis li r-riċerka u l-innovazzjoni, b'aktar minn EUR 10 biljun 

f'finanzjament f'dan il-qasam, huma essenzjali sabiex tiġi appoġġjata l-kompetittività 

globali u r-rwol tat-tmexxija tal-Ewropa f'teknoloġiji avvanzati fl-użu tal-enerġija u 

soluzzjonijiet ta' effiċjenza enerġetika; 

2. Iqis li ċ-ċittadini – bħala konsumaturi, produtturi u fornituri – jirrappreżentaw il-mezz 

ewlieni għall-adozzjoni, min-naħa tas-soċjetà, ta' soluzzjonijiet innovattivi b'livell baxx ta' 

emissjonijiet tal-karbonju, li għandhom impatt sostanzjali fuq il-livelli ta' konsum tal-

enerġija nadifa; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiffukaw aktar 

sforzi fuq li jiffaċilitaw u jtejbu l-aċċess taċ-ċittadini għal dawn is-soluzzjonijiet, inkluż 

fil-livell domestiku u b'mod partikolari fil-livell komunitarju; jappoġġja, f'dan ir-rigward, 

l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tiddekarbonizz l-istokk kollu tal-bini tal-UE sal-2050, 

peress li dan waħdu huwa responsabbli għal aktar minn 40 % tad-domanda finali tal-

enerġija tal-Unjoni; jesprimi tħassib dwar l-għodda u l-appoġġ finanzjarju disponibbli 

għall-kisba ta' din l-isfida ewlenija kif stabbilita fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni; 

3. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni affermat mill-ġdid l-ambizzjoni tagħha li tħaffef it-

tranżizzjoni lejn ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju billi 

ressqet strateġija komprensiva dwar inċentivi għall-investimenti privati, strumenti 

finanzjarji mfassla apposta u ffinanzjar tar-riċerka u l-innovazzjoni; jilqa, f'dan ir-rigward, 

id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tinvesti aktar minn EUR 2 biljun mill-fondi totali tal-

programm ta' ħidma Orizzont 2018-2020 fir-riċerka u l-innovazzjoni fl-enerġija nadifa, l-

elettromobbiltà, id-dekarbonizzazzjoni tal-istokk tal-bini u l-integrazzjoni tas-sorsi ta' 

enerġija rinnovabbli; 

4. Jirrimarka li r-riċerka u l-innovazzjoni jgħinu biex l-Ewropa ssir post aħjar fejn wieħed 

jgħix u jaħdem, jinkoraġixxu l-kompetittività u jagħtu spinta lit-tkabbir u lill-ħolqien tal-

impjiegi; josserva li l-azzjonijiet sabiex titħaffef l-innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija 

nadifa għandhom jiġu nkoraġġuti ħafna billi jiġu promossi l-investiment pubbliku u privat 

u l-kompetittività industrijali tal-UE, filwaqt li jiġi mmitigat l-impatt soċjali tat-

tranżizzjoni għall-enerġija nadifa; 

5. Jisħaq dwar ir-rwol ewlieni tal-politiki dwar il-klima u l-enerġija nadifa bħala muturi 

għall-innovazzjoni fl-ekonomija reali; ifakkar li l-istandards u l-miri vinkolanti rawmu r-

rwol ta' tmexxija tal-UE fl-ekoinnovazzjoni, u huwa kkonċernat li minħabba n-nuqqas ta' 

żieda fl-ambizzjoni tal-politika għall-klima u l-enerġija nadifa attwal, l-UE diġà qed titlef 

il-pożizzjoni ta' tmexxija tagħha fis-suq b'rabta ma' teknoloġiji ġodda u innovazzjonijiet 

kunċettwali; 

6. Jirrikonoxxi li finanzjament akbar għall-proġetti ta' riċerka se jwassal għal tnaqqis fl-

ispejjeż u industrija tal-ħżin tal-enerġija Ewropea aktar kompetittiva; jinkoraġixxi lill-

Istati Membri jiġbru flimkien ir-riżorsi tagħhom sabiex iwettqu proġetti ta' innovazzjoni 

fuq skala kbira b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju bl-għan li tittejjeb il-
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kooperazzjoni bejn partijiet Ewropej ewlenin interessati fir-riċerka; jemmen li dan se 

jħaffef il-koordinazzjoni ta' dawn il-partijiet interessati, u jagħmilhom aktar kompetittivi; 

7. Jenfasizza l-potenzjal tal-Ġbir u l-Ħżin tal-Karbonju bħala soluzzjoni innovattiva għat-

tnaqqis effikaċi tal-emissjonijiet mill-użu tal-enerġija fossili fil-proċessi industrijali; 

 8. Ifakkar li l-kwalità regolatorja u l-integrità tas-settur pubbliku huma żewġ dimensjonijiet 

tal-governanza pubblika li huma ta' importanza kritika għal investiment fl-innovazzjoni u 

l-infrastruttura fil-qasam tal-enerġija nadifa; jappoġġja implimentazzjoni aktar intensiva 

ta' strumenti finanzjarji differenti għall-adozzjoni ta' soluzzjonijiet ta' enerġija nadifa 

innovattivi, minn organizzazzjonijiet kemm pubbliċi kif ukoll privati; jieħu nota tad-

diskrepanzi fil-finanzjament privat ta' teknoloġiji innovattivi u jinkoraġġixxi l-użu aħjar 

tar-riżorsi pubbliċi sabiex jittejjeb investiment privat esoġenu; 

9. Jenfasizza l-importanza tal-Aġenda Urbana tal-UE, u jilqa' l-bidla politika li tagħti s-

setgħa lill-awtoritajiet muniċipali u reġjonali biex jagħmlu investimenti ekoloġiċi li b'hekk 

tiffaċilita l-kooperazzjoni f'dan il-qasam; jenfasizza l-importanza tal-Patt Globali tas-

Sindki għall-Klima u l-Enerġija, minħabba l-involviment essenzjali tal-awtoritajiet lokali 

u reġjonali fit-twettiq tat-tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-

karbonju; 

10. Jinnota li l-ibħra u l-oċeani tagħna jipprovdu sors vast u rinnovabbli ta' enerġija, b'mod 

partikolari tul il-kosta Atlantika, u jistgħu jsiru wkoll sorsi ewlenin tal-enerġija nadifa; 

josserva li l-enerġija rinnovabbli mill-ibħra, li tinkludi kemm l-irjiħat mill-baħar u l-oċean 

innifsu, toffri lill-UE opportunità biex tiġġenera tkabbir ekonomiku u ħolqien tal-impjiegi, 

issaħħaħ is-sigurtà tal-provvista tagħha ta' enerġija u tagħti spinta lill-kompetittività 

permezz tal-innovazzjoni teknoloġika; 

11. Jenfasizza li l-utilitajiet pubbliċi tal-ilma u d-dranaġġ huma enerġetikament intensivi u 

jikkontribwixxu wkoll għall-emissjonijiet ta' gassijiet serra minn dranaġġ mhux ittrattat; 

jinnota l-ħtieġa li jiġu promossi politiki konsistenti fl-ekonomija ċirkolari, b'mod 

partikolari fid-dawl tal-importanza vitali tal-konnessjoni bejn l-enerġija u l-ilma, permezz 

tal-użu aktar effiċjenti tal-ilma, it-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u l-inkoraġġiment tal-

forniment ta' materjali bil-valur tas-suq, l-introduzzjoni ta' sistemi ġodda ta' 

awtomatizzazzjoni u sistemi tad-data effiċjenti u aċċessibbli, kif ukoll l-innovazzjoni u 

teknoloġiji ġodda; 

12. Jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat li, fil-futur, tranżizzjoni Ewropea lejn livell baxx ta' 

emissjonijiet tal-karbonju tkun immirata lejn l-interessi ta' kulħadd, u tkun iffokata 

primarjament fuq il-bżonnijiet tal-konsumaturi, tal-SMEs u tas-servizzi pubbliċi; 

jinkoraġixxi l-akkwist pubbliku ta' soluzzjonijiet innovattivi b'livell baxx ta' emissjonijiet 

tal-karbonju; 

13. Jirrakkomanda żieda fl-isforzi fl-investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni, fl-edukazzjoni 

tal-istudenti relatata mat-teknoloġija u s-saħħa u f'kooperazzjoni fi ħdan it-triangolu tal-

għarfien (l-edukazzjoni, ix-xjenza u n-negozju), inkluż dwar sorsi ta' enerġija rinovabbli u 

l-effiċjenza enerġetika u l-impatt tagħhom fuq l-ambjent u fuq is-saħħa taċ-ċittadini; 

14. Jikkunsidra li l-politiki Ewropej dwar l-ilma u l-enerġija għandhom ikunu marbuta 

flimkien, b'tali mod li jinkoraġixxu kooperazzjoni u integrazzjoni aktar mill-qrib ma' 
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setturi industrijali oħra, jippromwovu mudelli innovattivi ta' finanzjament u jużaw aktar 

enerġija rinnovabbli minflok fjuwils fossili għaċ-ċiklu tal-ilma urban mingħajr ma jiġu 

kompromessi l-affidabbiltà u l-effiċjenza; 

15. Jenfasizza li l-piż tad-degradazzjoni ambjentali, it-tniġġis tal-arja u l-ispejjeż tas-saħħa li 

jirriżultaw mill-estrazzjoni u l-ħruq tal-fjuwils fossili jrid ikun kwistjoni għall-partijiet 

ikkonċernati kollha; iqis li s-sussidji tal-fjuwils fossili joħolqu ostaklu ewlieni għall-

innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija nadifa u jinsisti fuq l-indirizzar mill-ġdid ta' tali riżorsi 

għall-finanzjament ta' innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija nadifa u l-adozzjoni tagħha; 

jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex b'mod konġunt jiżviluppaw pjan 

direzzjonali għat-tneħħija gradwali tas-sussidji tal-fjuwils fossili sal-2020, li jridu jkunu 

sostitwiti b'sussidji korrispondenti għall-proġetti b'enerġija nadifa, ibbażati domestikament 

jew fil-komunità, bi skedi ta' żmien stretti u b'eżiti miżurabbli u speċifiċi għall-pajjiż; 

16. Jinnota l-pakkket tal-"Enerġija Nadifa" preżentat mill-Kummissjoni fit-

30 ta' Novembru 2016, li jintroduċi qafas regolatorju għall-enerġija rinnovabbli u s-suq 

intern tal-enerġija biex jiġu żgurati s-sigurtà tal-provvista u l-effiċjenza tal-enerġija fl-

Unjoni Ewropea wara l-2020; jiddispjaċih, madankollu, li dan il-pakkett iħalli s-sussidji 

għall-fjuwils fossili u l-enerġija nukleari mhux mittiefsa u jonqos milli jintroduċi regoli 

għall-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni ġġenerati minn dawk l-attivitajiet; 

17. Jenfasizza l-importanza tal-iffrankar tal-enerġija u tal-effiċjenza enerġetika fil-kuntest tal-

innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija nadifa; jenfasizza li l-effiċjenza enerġetika jeħtieġ tkun 

ikkunsidrata kemm f'dak li jirrigwarda l-produzzjoni tal-fjuwils/enerġija kif ukoll f'termini 

ta' użu; 

18. Ifakkar fl-impenn tal-Partijiet bħala parti mill-Ftehim ta' Pariġi li jikkonservaw u jsaħħu l-

bjar forestali u jinnota l-potenzjal limitat tal-bijoenerġija peress li l-użu tagħha jista' jkollu 

impatti negattivi fuq il-klima, fuq is-servizz tal-ekosistema u fuq aspetti ambjentali oħra; 

19. Jirrikonoxxi l-importanza tal-Kunsens Ewropew dwar l-Iżvilupp il-ġdid li ġie ffirmat 

f'Ġunju 2017, li jistabbilixxi viżjoni u qafas ta' azzjoni komuni għall-UE u l-Istati Membri 

tagħha fil-qasam tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp; jinnota li, għall-ewwel darba, is-17-

il Għan ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) u l-miri assoċjati li għandhom jintlaħqu sal-2030 

huma universalment applikabbli għall-pajjiżi kollha, fid-dawl tal-impenn tal-UE biex tkun 

minn ta' quddiem fl-implimentazzjoni tagħhom; josserva li dan il-Kunsens iġib il-politika 

tal-Unjoni dwar l-iżvilupp f'konformità mal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u 

jidentifika miżuri importanti fil-qasam tal-enerġija sostenibbli u t-tibdil fil-klima; 

20. Jirrikonoxxi l-importanza tal-ipproċessar tad-demel, tal-bijofermentazzjoni u t-tisħiħ tan-

nutrijenti għall-ekonomija tal-biedja u t-tranżizzjoni enerġetika fl-Unjoni u fl-Istati 

Membri, pereżempju permezz tal-produzzjoni ta' gass, elettriċità u tisħin ekoloġiku, u l-

iffrankar tal-enerġija, it-titjib fil-kwalità tal-arja u tal-ħamrija u t-tnaqqis tal-emissjonijiet 

riżultanti; 

21. Jirrimarka li l-faqar enerġetiku jaffettwa bejn wieħed u ieħor 54 miljun ċittadin tal-UE 

(10,8 % tal-popolazzjoni tal-UE), li fl-2012 ma kinux f'qagħda li jsaħħnu djarhom b'mod 

adegwat; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi politika vigoruża ta' effiċjenza 

enerġetika fil-bini, li jammonta għall-ikbar parti (40 %) tal-enerġija kkunsmata fl-UE, billi 

tħeġġeġ xogħlijiet ta' rinnovazzjoni, bil-għan fit-tul li l-bini tal-UE jiġi dekarbonizzat, li 
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attwalment xejn ma huwa sodisfaċenti f'termini ta' effiċjenza enerġetika. 
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