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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jinkoraġġixxi l-isforzi tal-Kummissjoni biex tistabbilixxi approċċ komuni għall-politika 
dwar l-enerġija li twassal għal swieq interni għalkollox kompetittivi u sostenibbli, sigurtà 
tal-provvista u spejjeż mnaqqsa għall-konsumatur u aċċess universali u jenfasizza li din 
il-politika trid tinkludi komponent subnazzjonali sostenibbli, koerenti, strateġiku u ffukat;

2. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri, lir-reġjuni u lill-interlokuturi l-oħra involuti, 
kemm bħala parti mill-qafas nazzjonali ta' riferenza strateġika u fil-programmi operattivi 
għall-perjodu bejn l-2007 u l-2013, kif ukoll skond il-linji gwida strateġiċi miftehmin 
mal-Parlament, sabiex isir użu effettiv tal-possibiltajiet li toffrilhom il-politika ta' 
koeżjoni biex ikun hemm appoġġ għal din l-istrateġija Ewropea għal enerġija sostenibbli, 
kompetittiva u sikura;

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tinkludi l-proposti skond din l-istrateġija Ewropea fit-
tfassil tar-raba' rapport dwar il-koeżjoni, waqt li tingħata attenzjoni partikulari għall-irwol 
tas-siġurtà ta' aċċess għall-enerġija u għall-użu diversifikat, sostenibbli u effiċjenti bħala 
indikatur kumplimentari tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u reġjonali; għal dan l-iskop 
jistieden lill-Kummissjoni biex issaħħaħ il-preżenza ta' l-EIB, kif ukoll ta' l-istrumenti 
ġodda għall-finanazjament tal-koeżjoni (JASPERS, JEREMIE u JESSICA) fi proġetti li 
jinvolvu l-effiċjenza ta' l-użu ta' l-enerġija u l-appoġġ għal użu ta' enerġija li tiġġedded; 

4. Iqis li huwa meħtieġ li ikunu evalwati b'mod sħiħ il-miżuri u l-prassi attwali stabbiliti fi 
ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tal-politika dwar l-enerġija fil-livell Ewropew kif ukoll l-
implimentazzjoni tagħhom mill-Istati Membri u li wara dan biss, jekk ikun meħtieġ, jiġu 
proposti regoli u istituzzjonijiet ġodda;

5. Jiddispjaċih li l-politika proposta dwar l-enerġija hija orjentata l-aktar lejn il-provvista u 
li kwistjonijiet dwar l-effiċjenza fl-enerġija m'humiex jingħataw biżżejjed importanza fi 
ħdan l-istrateġija; jinsisti li politika komuni dwar l-enerġija għandha tagħti prijorità ċara 
għal effiċjenza sostenibbli fl-enerġija, li anke issa tista' tikseb tfaddil reali li jista' jitkejjel, 
kif ukoll għal sorsi ta' l-enerġija li jiġġeddu u li mhumiex ċentralizzati, b'mod partikulari 
f'konnessjoni mat-tagħmir u t-teknoloġiji użati kemm mill-utilitajiet pubbliċi u mid-djar; 
jisħaq li politika komuni dwar l-enerġija trid tistabbilixxi wkoll kundizzjonijiet li jgħinu 
biex teknoloġiji li jistgħu jiġu użati fuq perjodu ta' żmien qasir jew medju jiġu esplojtati 
malajr u b'riżultati aħjar;

6. Jitlob li d-dimensjoni reġjunali għandha tkun parti integrali mill-politika għall-enerġija ta' 
l-Unjoni sabiex tiffavorixxi distribuzzjoni aktar bilanċjata tal-produzzjoni u tal-konsum 
ta' l-enerġija tul it-territorju kollu ta' l-UE sabiex jiġi żgurat tqassim aħjar ta' attivitajiet 
ekomonomiċi u popolazzjoni;

7. Jenfasizza li bosta reġjuni minn dawk maqtugħin għalihom u minn dawk li huma l-aktar 
imbiegħda għandhom potenzjal f'termini ta' enerġija li tiġġedded li huwa marbut mal-
karatteristiċi ġeografiċi jew relatati mal-klima tagħhom (enerġija mid-dawl tax-xemx, 
mir-riħ, mill-bijomassa jew mill-mewġ); jittama li jsir aktar użu minn din l-opportunità 
eċċellenti, b'mod partikulari sabiex jingħata kontribut attiv biex jintlaħqu l-objettivi ta' 
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Kyoto;
8. Jenfasizza l-irwol fundamentali li għandhom l-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-irwol 

potenzjali li jista' jkollhom fir-rigward ta' l-introduzzjoni u l-implimentazzjoni ta' miżuri 
li jikkonċernaw l-inkorporazzjoni ta' teknoloġiji li jużaw enerġija li tiġġedded u li 
jiffrankaw l-enerġija fi proġetti li jitwettqu minnhom u li jirċievu fondi Komunitarji u 
nazzjonali, bħal m'huma l-miżuri li jikkonċernaw il-prestazzjoni enerġetika ta' bini, fejn 
jistgħu jieħdu vantaġġ sħiħ mid-Direttiva dwar il-Prestazzjoni Enerġetika tal-Bini1; 
jistieden lill-awtoritajiet lokali u reġjonali biex jużaw l-infrastrutturi u s-servizzi l-aktar 
effiċjenti f'sens enerġetiku, pereżempju fis-sistemi ta' dwal ta' barra u tat-trasport 
pubbliku;

9. Jitlob biex jingħata appoġġ integrat u kontinwu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali fir-
rigward ta' miżuri ta' effiċjenza fl-enerġija u ta' sostenibilità taħt l-iskemi ta' ffinanzjar 
Ewropej kollha, partikularment il-Fondi Strutturali, l-FP7, l-Ewropa ta' Enerġija 
Intelliġenti, u b'mod ġenerali, il-miżuri kollha tal-politika reġjunali u ta' inġinerija 
finanzjarja fi ħdan il-politika għall-koeżjoni għall-perjodu mill-2007 sa l-2013, kif ukoll 
fir-rigward ta' l-attivitajiet ta' l-EIB;

10. Jistieden lill-Kummissjoni biex, wara li jsir djalogu strutturat, tippubblika 
komunikazzjoni dwar l-irwol ta' l-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-politika dwar l-
enerġija, b'iffukar speċjali fuq l-effiċjenza fl-enerġija, fuq sorsi ta' enerġija li jiġġedduu  li 
ma jipprodux CO2 u/jew sorsi diċentralizzati, kif ukoll dwar trasport sostenibbli u d-
dimensjoni urbana tal-politika dwar l-enerġija;

11. Jistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġja bis-sħiħ suq intern li jiffunzjona tajjeb għall-
gass u l-elettriku li jaħdem għall-benefiċċju taċ-ċittadini Ewropej kollha, u mhux lanqas, 
biex jingħeleb id-dominju tal-monopolju tal-fornituri tal-passat; minbarra dan iħeġġeġ 
aktar interkonnessjoni bejn swieq nazzjonali tal-gass u ta' l-elettriku li għandha tkun ta' 
benefiċċju partikulari għar-reġjuni fil-fruntieri ta' l-Unjoni;

  
1 Direttiva 2006/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2006 dwar effiċjenza fl-użu finali ta' 

l-enerġija u dwar servizzi ta' enerġija u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/76/KEE (ĠU L 114, 27.4.2006, p. 
64).
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