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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 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. Ifakkar li l-Artikolu 8 tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni jistabbilixxi li "l-

objettivi tal-Fondi ESI għandhom jiġu segwiti konformement mal-prinċipju tal-iżvilupp 

sostenibbli", flimkien mal-għan tal-UE  tal-preservazzjoni, tal-ħarsien u t-titjib tal-

kwalità tal-ambjent, u mal-impenji tagħha fl-ambitu tal-Ftehim ta' Pariġi; jisħaq, f'dan 

ir-rigward, fuq il-ħtieġa għal koerenza akbar bejn il-politiki settorjali u ta' finanzjament 

tal-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinvolvu l-bliet, ir-reġjuni u s-

soċjetà ċivili, billi jtuhom rwol attiv fit-tfassil u l-implimentazzjoni ta' miżuri speċifiċi; 

2. Ifakkar li l-Ftehimiet ta' Sħubija u l-programmi taħt ir-Regolament dwar 

Dispożizzjonijiet Komuni għandhom l-għan li jippromwovu l-effiċjenza tar-riżorsi, il-

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattatment għalih u l-prinċipji orizzontali tas-

sħubija, il-governanza fuq diversi livelli, in-nondiskriminazzjoni u l-ugwaljanza bejn is-

sessi; 

3. Ifakkar li l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (il-Fondi SIE) jipprovdu 

opportunitajiet importanti għall-innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija u d-diffużjoni 

tagħha fis-suq u b'dan il-mod jista' jkollhom rwol importanti fit-tranżizzjoni enerġetika 

tal-Ewropa; jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi strumenti finanzjarji 

maħsuba biex jintlaħaq bilanċ tajjeb bejn l-għotjiet u l-istrumenti finanzjarji u 

jissottolinja li s-sħubijiet pubbliċi-privati u l-impriżi konġunti fil-qasam tar-riċerka, l-

iżvilupp u l-innovazzjoni jistgħu jħeġġu l-investimenti tas-settur privat fl-enerġija 

nadifa; jenfasizza li l-appoġġ għal reġjuni u bliet taħt il-Fondi SIE għandu jissaħħaħ fil-

qasam tat-tranżizzjoni tal-enerġija; jirrimarka, b'mod partikolari, li l-appoġġ ekonomiku 

u r-riżorsi għall-implimentazzjoni tal-programmi ta' rinnovazzjoni tal-enerġija lokali 

għandhom jiżdiedu; iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jwaqqfu l-appoġġ 

dirett jew indirett għal sussidji li jfixklu jew li jikkawżaw ħsara għall-ambjent bil-għan 

li l-flussi finanzjarji jiġu orjentati mill-ġdid lejn ir-riċerka dwar l-enerġija nadifa; 

ifakkar fil-wegħda tal-istrateġija 2020 tal-UE li tagħti prijorità lill-effiċjenza fl-użu tal-

enerġija u lill-inizjattivi bbażati fuq sorsi rinnovabbli; 

4. Jinnota l-progress ġenerali fl-implimentazzjoni tal-għanijiet tal-Ewropa 2020 fir-

rigward tat-tranżizzjoni għall-enerġija rinnovabbli; jissottolinja, madankollu, li r-

riżultati jvarjaw b'mod sinifikanti minn Stat Membru għal ieħor; jirrimarka li żieda fl-

investiment f'inizjattivi xjentifiċi relatati mal-enerġija nadifa jaf tgħin kemm biex 

jitwettqu l-kompiti stabbiliti kif ukoll biex jinkisbu riżultati tanġibbli; ifakkar li l-

istandards u l-objettivi vinkolanti jistgħu jindirizzaw tħassib dwar it-tibdil fil-klima u l-

ambjent, tiġi żgurata s-sigurtà sostenibbli tal-provvista u jiġi ppreservat il-vantaġġ 

kompetittiv tal-UE fil-qasam tat-teknoloġiji tal-enerġija li tirrispetta l-ambjent; 

jissottolinja li l-biċċa l-kbira tat-teknoloġiji tal-enerġija nadifa użati bħalissa 

(pereżempju, l-enerġija eolika u l-enerġija solari) huma ferm dipendenti fuq fatturi 

naturali varjabbli, u dan jaf jikkomprometti l-istabilità tal-provvista tal-enerġija f'reġjuni 

oħra jew anki fl-Istati Membri, u jitlob, għaldaqstant, li tingħata attenzjoni adegwata 

lill-interkonnettività tal-elettriku tal-grilji elettriċi, l-ibbilanċjar tas-setgħa ta' riżerva, il-
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ħżin u miżuri oħra neċessarji għal suq tal-enerġija għalkollox funzjonali; jitlob li l-

investiment fir-riċerka u fi proġetti innovattivi jkun iffukat b'mod partikolari fuq il-

kooperattivi tal-enerġija rinnovabbli, id-deċentralizzazzjoni tal-enerġija rinnovabbli u l-

inizjattivi ta' awtoġenerazzjoni, u fuq azzjoni innovattiva min-naħa tal-SMEs; 

jirrimarka, barra minn hekk, l-importanza li jinżamm bilanċ territorjali fl-UE u li jiġi 

pprovdut appoġġ aktar estensiv għal reġjuni u bliet li huma inqas żviluppati f'dan is-

sens; 

5. Iqis li l-approċċ ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti (li jirriżulta f'aktar minn 120 strateġija 

ta' riċerka u innovazzjoni għall-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti), kif stabbilit permezz tar-

riforma tal-politika ta' koeżjoni għall-2014 - 2020, għandu jiġi żviluppat ulterjorment; 

iħeġġeġ ukoll, f'dan il-kuntest, l-istabbiliment ta' sħubijiet interreġjonali, anki fil-qasam 

tal-enerġija, b'konċentrazzjoni partikolari fuq proġetti ta' kooperazzjoni transfruntiera; 

jisħaq fuq il-ħtieġa li tittejjeb l-informazzjoni għall-benefiċjarji fil-livell lokali u 

reġjonali biex jiġi żgurat l-akbar involviment possibbli tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju attivi f'dan il-qasam, flimkien ma' intraprendituri żgħażagħ, kif ukoll 

kooperazzjoni mal-universitajiet biex tiġi żgurata implimentazzjoni rapida ta' 

soluzzjonijiet innovattivi; jisħaq fuq il-punt li bil-għan li jintlaħqu l-għanijiet tal-UE 

f'dak li jikkonċerna l-enerġija nadifa hija meħtieġa politika ta' koeżjoni kontinwa u 

msaħħa fil-perijodu ta' wara l-2020; 

6. Jenfasizza l-karatteristiċi speċjali u l-opportunitajiet ipprovduti minn ċerti territorji, 

bħar-reġjuni ultraperiferiċi, f'dak li jirrigwarda l-innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija 

nadifa; jissottolinja, f'dan il-kuntest, li hemm bżonn ta' aktar appoġġ għar-reġjuni inqas 

żviluppati, remoti u rurali bil-għan li tiġi żgurata l-konverġenza tal-enerġija fir-reġjuni 

kollha tal-UE; 

7. Jinsisti fuq l-importanza ta' approċċ minn isfel għal fuq, multidixxiplinari u newtrali fir-

rigward tat-teknoloġija li jinvolvi lill-partijiet ikkonċernati kollha – l-awtoritajiet lokali, 

reġjonali u nazzjonali, l-universitajiet u l-SMEs – bil-għan li jiġu stimulati r-riċerka, l-

iżvilupp u l-innovazzjoni, kemm f'termini ta' teknoloġija kif ukoll f'dak li jikkonċerna 

sħubijiet taħt il-kappa tal-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni, li jista' jikkontribwixxi bi 

prodotti innovattivi, b'mod partikolari permezz ta' miżuri maħsuba għall-istabbiliment u 

l-espansjoni għall-SMEs; jisħaq fuq il-punt li sabiex tiġi żgurata tranżizzjoni enerġitika 

ta' suċċess, l-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-partijiet ikkonċernati, inklużi dawk li 

huma iżgħar, għandhom ikunu involuti fil-proċess tat-tfassil tal-politika fi stadju bikri; 

8. Jinsab imħasseb dwar il-varjetà u l-kumplessità tal-istrumenti finanzjarji eżistenti (l-

Orizzont 2020, il-Fondi SIE, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli, il-Fond 

Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, eċċ.), li jistgħu jintużaw bħala għodda 

addizzjonali biss għal dawk is-setturi fejn ikunu wrew li huma aktar adatti mill-għotjiet 

għall-ksib tal-objettivi tal-politika ta' koeżjoni, u jinsisti li jsiru sforzi biex jiġu 

ssimplifikati u kkoordinati dawn l-istrumenti bil-għan li l-awtoritajiet reġjonali u lokali 

u l-promoturi ta' proġetti żgħar ikun jista' jkollhom aċċess aktar faċli għal sorsi ta' 

finanzjament u b'hekk jikkontribwixxu għat-tkabbir globali ekonomiku, soċjali u 

territorjali; jenfasizza li l-istrumenti għandhom jiġu mfassla skont il-ħtiġijiet speċifiċi 

tar-reġjuni differenti; jirrimarka li sabiex jittejbu s-sinerġiji u tiġi mitigata l-

komplementarjetà tal-fondi tal-UE għandhom ikomplu jiġu żviluppati l-faċilità ta' 

konsulenza b'punt uniku u l-Portal Ewropew ta' Proġetti ta' Investiment, bil-ħsieb li l-
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investituri potenzjali jiġu ggwidati lejn strumenti finanzjarji adatti; jissottolinja li s-

simplifikazzjoni u l-ingranaġġ tal-istrumenti finanzjarji tal-UE permezz tal-

mobilizzazzjoni tal-investimenti privati waħedhom mhux se jkunu biżżejjed, u li se jkun 

meħtieġ finanzjament pubbliku tal-UE biex ikopri proġetti ta' infrastruttura meħtieġa u 

ambizzjużi, minħabba d-diffikultajiet fl-aċċess għal strumenti finanzjarji u l-kumplessità 

tal-proċeduri, li skont il-benefiċjarji jikkostitwixxu ostakli ewlenin; jinnota li m'għandu 

jkun hemm ebda mira vinkolanti għall-użu tal-istrumenti finanzjarji fil-politika ta' 

koeżjoni wara l-2020; jappoġġa l-idea li jiżdied l-infiq marbut mat-tibdil fil-klima fil-

politika ta' koeżjoni wara l-2020;  

9. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jkun hemm ambjent regolatorju stabbli, sostenibbli, trasparenti u 

prevedibbli għall-iżvilupp ta' proġetti innovattivi, kif ukoll allokazzjoni tematika u 

ġeografika ta' riżorsi għad-disseminazzjoni tal-innovazzjonijiet aktar diretta fost iċ-

ċittadini; huwa tal-fehma li l-Istati Membri għandhom rwol ewlieni fil-qasam tat-

tranżizzjoni enerġetika u jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu kkoordinati miżuri ta' riċerka u 

innovazzjoni orjentati lejn it-tranżizzjoni enerġetika fil-livell tal-UE biex jintlaħqu l-

miri tal-UE b'rabta mal-enerġija; jenfasizza l-importanza li tiġi investita aktar enerġija 

fit-tranżizzjoni tar-reġjuni inqas żviluppati sabiex dawn ikunu jistgħu jisfruttaw il-

potenzjal tal-enerġija nadifa u l-ekonomija ċirkolari bil-għan li tiġi żgurata l-koeżjoni; 

iħeġġeġ lill-Istati Membri jissieħbu fl-Inizjattiva Missjoni Innovazzjoni u biex iżidu n-

nefqa tagħhom fuq ir-riċerka; jemmen li l-ippjanar futur tal-Fond SIE għandu jiġi 

integrat aħjar mal-pjanijiet nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima għall-2030; 

10. Huwa tal-fehma li l-Aġenda Urbana tal-UE hija għodda importanti biex jiġu involuti l-

bliet kif ukoll biex tiġi promossa t-tranżizzjoni enerġetika fl-UE, u jisħaq fuq l-

importanza ta' inċentivi għall-innovazzjoni fil-qasam tal-effiċjenza tal-bini fl-użu tal-

enerġija, bil-għan li, fl-2050, il-konsum tal-enerġija jitnaqqas għal minimu; jitlob li jkun 

hemm approċċ flessibbli, adattat għall-implimentazzjoni tal-Aġenda Urbana u li 

jipprovdi inċentivi u gwida biex jiġi sfruttat bis-sħiħ il-potenzjal tal-bliet; jinnota li r-

reġjuni u ż-żoni urbani huma l-aktar adattati għall-ittestjar u l-implimentazzjoni ta' 

soluzzjonijiet enerġetiċi integrati f'rabta diretta maċ-ċittadini; iqis li s-sinerġiji bejn il-

politiki tal-UE għandhom jissaħħu permezz ta' pożizzjoni unifikata u konsistenti tal-UE 

dwar miżuri anti-dumping, bil-għan li jiġi żgurat li l-industrija tal-manifattura tieħu 

vantaġġ sħiħ mit-tranżizzjoni enerġetika; 

11. Jilqa' r-reviżjoni li ġejja tad-Direttiva dwar ir-Rendiment tal-Bini fl-Użu tal-Enerġija; 

jistieden, madankollu, lill-Istati Membri jagħtu bidu għal aktar inizjattivi ħalli jtejbu l-

kundizzjonijiet għal unitajiet domestiċi li jinsabu f'qagħda ta' faqar enerġetiku; iqis li t-

titjib fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija jikkostitwixxi opportunità għall-ħolqien ta' 

impjiegi ġodda, b'mod partikolari fis-settur tal-bini; jirrakkomanda, għaldaqstant, li l-

bijoekonomija tiġi promossa, speċjalment fost l-intraprendituri żgħażagħ attivi fis-

settur; 

12. Jissottolinja l-ħtieġa li l-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa għall-finanzjament tal-SMEs 

jiġi estiż kemm jista' jkun u li dan għandu jiġi adattat għall-bżonnijiet tagħhom; 

13. Jemmen li ċ-ċittadini għandhom ikunu fil-qalba tat-tranżizzjoni enerġetika u li sistema 

aktar deċentralizzata minn isfel għal fuq iffukata fuq l-utent, fejn il-konsumaturi, il-

komunitajiet tal-enerġija lokali, il-bliet u l-istart ups iż-żgħar jistgħu jipparteċipaw u 
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jinkoraġġixxu żviluppi u innovazzjonijiet futuri, tirrappreżenta forza mexxejja għall-

innovazzjoni; jappoġġa, għaldaqstant, l-isforzi biex tiġi appoġġata u tiġi armonizzata l-

edukazzjoni teknoloġika tat-tfal u taż-żgħażagħ fl-UE; jinnota l-importanza tal-

kapaċitajiet amministrattivi u tal-kuxjenza ċivika fir-rigward tal-għanijiet finali u l-

possibilitajiet ta' involviment fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa; 

14. Jisħaq fuq l-importanza tal-identifikazzjoni u l-indirizzar ta' burokrazija eċċessiva u 

prattiki kummerċjali żleali minħabba l-impatt negattiv tagħhom fuq l-istadji bikrija ta' 

teknoloġiji ġodda rivoluzzjonarji; 

15. Jirrikonoxxi r-rwol vitali tar-reġjuni, il-bliet u l-irħula fil-promozzjoni tas-sjieda tat-

tranżizzjoni enerġetika fil-livell globali u biex l-innovazzjoni relatata mal-klima u mal-

enerġija titmexxa minn isfel għal fuq; jitlob li jiġu applikati l-istess standards ta' kwalità 

ambjentali għat-teknoloġija tal-enerġija kollha li tidħol fis-suq tal-UE; jesprimi t-tħassib 

tiegħu dwar is-salvagwardja taż-żoni ekoloġiċi urbani. 
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