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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Pjan Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija ta' l-Enerġija
(2008/2005(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem ta' ''Pjan Strateġiku 
Ewropew għat-Teknoloġija ta' l-Enerġija (Set-Plan): 'Lejn ġejjieni ta' emissjonijiet baxxi 
tal-karbonju'' (COM(2007)0723),

– wara li kkunsidra l-evalwazzjoni sħiħa ta' l-impatt mehmuża mal-Komunikazzjoni 
msemmija hawn fuq (SEC(2007)1508),

 wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem ta' ''20 għal darbtejn sa l-
2020: L-opportunità dwar it-tibdil fil-klima għall-Ewropa'' (COM(2008)0030),

 wara li kkunsidra l-evalwazzjoni ta' l-impatt tal-Pakkett ta' miżuri ta' implimentazzjoni 
għall-objettivi ta' l-UE dwar il-bidla fil-klima u s-sorsi ta' enerġija li jiġġeddu għall-2020 
(SEC(2008)0085),

 wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem ta' ''L-Appoġġ għal Turija 
minn Kmieni tal-Produzzjoni Sostenibbli ta' l-Enerġija mill-Fjuwils Fossili'' 
(COM(2008)0013),

 wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem ta' ''Politika dwar l-Enerġija 
għall-Ewropa'' (COM(2007)0001),

 wara li kkunsidra l-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
promozzjoni ta’ l-użu ta’ l-enerġija minn sorsi rinnovabbli'' (COM(2008)0019),

 wara li kkunsidra l-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda 
d-Direttiva 2003/87/KE sabiex ittejjeb u twessa' s-sistema Komunitarja għall-iskambju 
tal-kwoti ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet serra (COM(2008)0016),

 wara li kkunsidra l-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu tal-karbonju u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE, 
96/61/KE, id-Direttivi 2000/60/KE, 2001/80/KE, 2004/35/KE, 2006/12/KE u r-
Regolament (KE) Nru 1013/2006 (COM(2008)0018),

 wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-
attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013)1,

 wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/976/Euratom tad-19 ta' Diċembru 2006 
dwar il-Programm Speċifiku li jimplimenta s-Seba' Programm Kwadru tal- Komunità 

                                               
1 ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1.
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Ewropea għall-Enerġija Atomika (Euratom) għal attivitajiet ta' riċerka nukleari u 
attivitajiet ta' taħriġ (2007 - 2011)1,

 wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' 
l-24 ta' Ottubru 2006 li tistabbilixxi Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-
Innovazzjoni (2007 sa 2013)2,

 wara li kkunsidra l-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jwaqqaf Impriża Konġunta 
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (COM(2007)0571),

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Settembru 2007 dwar il-Pjan Direzzjonali 
għal sorsi ta' enerġija li jiġġeddu fl-Ewropa3,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-31 ta' Jannar 2008 dwar Pjan ta' Azzjoni għall-
Effiċjenza ta' l-Enerġija: Inwettqu l-Potenzjal4,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2008 dwar l-Effiċjenza Globali ta' 
l-Enerġija u l-Fond għas-Sorsi ta' l-Enerġija li jiġġeddu5,

 wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tal-11 ta' Marzu 2008 dwar l-Istitut Ewropew għall-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija6,

 wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta' Brussell tat-8 u 
d-9 ta' Marzu 2007,

 wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar it-Trasport, it-Telekomunikazzjonijiet 
u l-Enerġija tat-28 ta' Frar 2008 rigward il-Pjan Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija ta' 
l-Enerġija,

 wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta' Brussell tat-13 
u l-14 ta' Marzu 2008,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura,

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel,

A. billi avviżi suċċessivi min-naħa tal-Parlament, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni enfasizzaw li 
l-iffaċċjar tal-bidla fil-klima, it-titjib tas-sigurtà ta' l-enerġija u l-iżgurar ta' ekonomija 
kompetittiva huma prijoritajiet għall-UE,

B. billi t-theddida kkawżata mill-bidla fil-klima għadha qed tikber u d-diskussjonijiet tal-
COP14 f'Poznan u tal-COP15 f'Kopenħagen se jkunu ta' importanza maġġuri biex 

                                               
1 ĠU L 400, 30.12.2006, p. 404.
2 ĠU L 310, 9.11.2006, p. 15.
3 Testi adottati, P6_TA(2007)0406.
4 Testi adottati, P6_TA(2008)0033.
5 Testi adottati, P6_TA(2008)0096.
6 Testi adottati, P6_TA(2008)0081.
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tintlaħaq ftehima internazzjonali dwar il-bidla fil-klima li tissostitwixxi l-iskema tal-
protokoll ta' Kyoto,

C. billi d-dipendenza ta' l-UE fuq l-importazzjonijiet tal-fjuwils fossili tista' tiżdied għal 65% 
tal-konsum totali sa l-2030,

D. billi l-Kummissjoni qieset li se jkun jiswa lill-UE EUR 70 biljun ta' kull sena sa l-2020 
biex jintlaħqu l-objettivi tagħha fir-rigward tat-tnaqqis ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u 
fir-rigward tas-sorsi ta' enerġija li jiġġeddu,

E. billi s-Seba Programm ta' Qafas (FP7) jalloka biss EUR 2.3 biljun għar-riċerka fl-enerġija 
tul il-perjodu ta' ipprogrammar ta' seba snin,

F. billi l-baġits pubbliċi u privati għar-riċerka fl-enerġija fl-UE naqsu b'mod sostanzjali sa 
mis-snin 80,

Bżonn ta' Pjan Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija ta' L-Enerġija

1. Jilqa' l-Pjan Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija ta' l-Enerġija (SET); iqis li l-politika 
Ewropea għat-teknoloġija ta' l-enerġija hija fundamentali sabiex jintlaħqu l-objettivi ta' l-
UE għall-2020 fir-rigward ta' l-enerġija u tal-bidla fil-klima;

2. Jenfasizza li l-UE għandha tilħaq l-objettivi tagħha rigward it-tnaqqis ta' emissjonijiet ta' 
gassijiet serra kif ukoll tas-sorsi ta' enerġija li jiġġeddu filwaqt li żżomm ekonomija 
kompetittiva; jemmen li l-iżvilupp ta' teknoloġiji ta' l-enerġija bi prezz baxx u b'karbonju 
baxx huwa meħtieġ biex titnaqqas l-ispiża għat-tnaqqis ta' emissjonijiet u biex jinħolqu 
swieq ġodda għall-industrija ta' l-UE;

3. Jemmen li teknoloġiji ġodda huma wkoll meħtieġa biex tiġi faċilitata d-diversifikazzjoni 
tas-sorsi ta' enerġija u biex jiġu provduti metodi li jniġġsu inqas għall-użu ta' risorsi 
indiġeni, bħala għajnuna għas-sigurtà tal-provvista ta' l-enerġija; jitlob lill-Kummissjoni 
biex twettaq evalwazzjoni tar-risorsi ta' l-enerġija ta' l-UE, sabiex jiġi faċilitat sfruttament 
imtejjeb, inkluż permezz ta' teknoloġija ġdida;

4. Jemmen li l-Pjan SET għandu jappoġġa l-attivitajiet li jippromwovu l-aċċettazzjoni 
pubblika ta' teknoloġiji ta' enerġija ġodda;

5. Jemmen li teknoloġiji orħos, iktar effettivi u b'karbonju baxx huma importanti ferm biex 
tintlaħaq ftehima internazzjonali ġdida dwar il-bidla fil-klima li tissostitwixxi l-iskema tal-
protokoll ta' Kyoto;

Koordinazzjoni u Ippjanar Strateġiku

6. Jenfasizza l-bżonn li titjieb il-koordinazzjoni tat-Teknoloġiji Strateġiċi ta' l-Enerġija 
f'bosta livelli u bejn bosta msieħba; jenfasizza wkoll il-bżonn li tiġi evitata burokrazija 
eċċessiva u li jiġu żgurati s-sempliċità u ċ-ċarezza meta tittejjeb il-koordinazzjoni, 
pereżempju permezz tal-Grupp ta' Tmexxija tal-Komunità Ewropea u l-Alleanza Ewropea 
għar-Riċerka fl-Enerġija;
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7. Jinnota li l-istrumenti żviluppati taħt il-Programmi ta' Qafas (ERA-NETs, NoEs, ETPs) 
jistgħu jintużaw bħala appoġġ għas-Sistema Ewropea ta' l-Informazzjoni dwar it-
Teknoloġija ta' l-Enerġija;

8. Jenfasizza l-importanza fundamentali li tittejjeb ukoll il-koordinazzjoni mal-pajjiżi terzi, 
inklużi dawk b'ekonomiji żviluppati, dawk li qed jiżviluppaw u l-ekonomiji emerġenti;

9. Jiġbed l-attenzjoni għar-riskju potenzjali ta' duplikazzjoni u ta' multiplikazzjoni ta' 
inizjattivi ġodda; jitlob lill-Kummissjoni biex tqis kif l-Inizjattivi Industrijali Ewropej 
(EEIs) se jsibu posthom mal-programmi eżistenti, inkluż l-FP7 u b'mod iktar speċifiku l-
Inizjattivi Konġunti tat-Teknoloġija li ġew deċiżi taħt il-FP7, il-Programm ta' Qafas għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni (CIP) u l-Istitut Ewropew għall-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija;

10. Jemmen li n-netwerks ta' l-enerġija trans-Ewropej għandhom rwol fundamentali fil-
politika strateġika ta' l-enerġija ta' l-UE;

Inizjattivi Industrijali Ewropej

11. Jemmen bis-saħħa li żieda fl-appoġġ tikkostitwixxi bżonn ta' teknoloġiji b'karbonju baxx 
fil-fażi tad-demostrazzjoni u tal-kummerċjalizzazzjoni; jilqa' għalhekk l-EIIs proposti;
jenfasizza madankollu l-bżonn li jiżdied ukoll l-appoġġ għar-riċerka u l-iżvilupp fit-
teknoloġiji li jkunu meħtieġa fuq medda twila ta' żmien;

12. Iqis li l-EIIs għandhom jiffukaw fuq oqsma li għandhom l-ikbar potenzjal li jgħinu sabiex 
jintlaħqu l-objettivi ta' l-UE għall-2020 fir-rigward tal-bidla fil-klima u tas-sorsi ta' l-
enerġija li jiġġeddu u għal tnaqqis fl-ispejjeż u fir-repliki fuq medda twila ta' żmien;

13. Jappoġġa l-proposta li l-EIIs għandhom ikunu żviluppati b'mod differenti sabiex 
jissodisfaw il-bżonnijiet għal teknoloġiji speċifiċi; jemmen li din il-flessibilità tippermetti 
l-iżvilupp ta' alleanzi strateġiċi bejn l-Istati Membri, il-gvernijiet lokali u reġjonali, iċ-
ċentri ta' riċerka u s-settur privat għall-iżvilupp ta' teknoloġiji partikulari; jitlob lil dawn l-
entitajiet biex jaħdmu flimkien sabiex jiżviluppaw proposti dettaljati ta' EIIs b'mod 
urġenti;

14. Jappoġġa bis-saħħa l-proposti ta' l-EIIs dwar l-enerġija tar-riħ, l-enerġija solari, il-
bijoenerġija, il-qbid, it-trasport u l-ħażna ta' CO2, in-netwerks ta' l-elettriku u l-fissjoni 
nukleari;

15. Jemmen li l-effiċjenza ta' l-enerġija għandha tkun minn ta' quddiem nett fil-Pjan SET, 
peress illi din tikkostitwixxi l-qasam bl-ikbar potenzjal għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet bi 
spiża żgħira fuq medda medja ta' żmien; jitlob lill-Kummissjoni biex iżżid teknoloġiji ta' 
effiċjenza ta' l-enerġija, inklużi l-ko-ġenerazzjoni u l-poli-ġenerazzjoni, fost l-oqsma 
koperti mill-EIIs;

16. Jemmen li l-iżvilupp tat-teknoloġija tal-qbil u ż-żamma tal-karbonju (CCS) se tkun ta' 
importanza fundamentali fl-iffaċċjar tal-bidla fil-klima globali; jitlob lill-Kummissjoni 
biex tinkludi it-12-il Proġett ta' Demostrazzjoni CCS ('l hekk imsejjaħ Programm Flagship
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ta' l-UE) fost l-EIIs; jinnota li l-appoġġ għal teknoloġiji ta' faħam nadif se jagħmlu li l-użu 
tas-CCS ikun eħfef u orħos;

17. Jinnota l-importanza tat-teknoloġiji ta' l-enerġija b'karbonju baxx; jitlob lill-Kummissjoni 
biex tevalwa u żżid l-appoġġ għal dawn it-teknoloġiji;

Finanzjament

18. Jistenna b'ħerqa l-Komunikazzjoni proposta mill-Kummissjoni dwar il-finanzjament għal 
teknoloġiji ġodda b'karbonju baxx; jiddispjaċih li din il-Komunikazzjoni ma ġietx 
ippubblikata flimkien mal-Pjan SET;

19. Jenfasizza li l-Pjan SET m'għandux jiġi ffinanzjat permezz ta' l-allokazzjoni mill-ġdid ta' 
fondi li ġew allokati għall-enerġija taħt il-FP7 u s-CIP;

20. Jemmen li, minħabba l-prijorità marbuta ma' kwistjonijiet ta' bidla fil-klima u ma' l-
enerġija, hemm bżonn li jkun hemm iktar risorsi ta' l-UE għal teknoloġiji b'karbonju baxx 
u li dawn jintużaw malajr kemm jista' jkun, sabiex jgħinu lill-UE biex tilħaq l-objettivi 
tagħha sa l-2020;

21. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżgura b'mod urġenti finanzjament u appoġġ adegwati 
għal riċerka u żvilupp, demostrazzjoni u kummerċjalizzazzjoni ġodda ta' teknoloġiji 
b'karbonju baxx, biex mill-2009 'il quddiem, mill-inqas EUR 2 biljuni tal-baġit ta' l-UE 
jintefqu ta' kull sena fuq appoġġ għal dawn it-teknoloġiji, indipendentement mill-FP7 u 
mis-CIP, u jitlob ukoll lill-Kummissjoni biex tressaq proposti għal risorsi addizzjonali fir-
reviżjoni interim tal-qafas finanzjarju 2007-2013;

22. Jinnota l-bżonn biex ir-risorsi jintużaw fi sħubija ma' l-industrija, biex jinfluwenzaw l-
investimenti tas-settur privat f'teknoloġiji ġodda b'karbonju baxx; jenfasizza l-bżonn għal 
viżjoni fuq medda twila ta' żmien u ta' qafas finanzjarju, appoġġati minn istituzzjonijiet 
finanzjarji bħall-BEI, sabiex l-imsieħba barranin tas-settur privat jingħataw biżżejjed 
ċertezza ħalli jinvestu; jenfasizza l-bżonn li jiġu involuti l-iSMEs, b'mod partikolari 
f'teknoloġiji għal sistemi ta' provvista ta' enerġija mxerrda;

23. Jinnota illi, skond ir-reviżjoni proposta ta' l-Iskema ta' l-Iskambju tal-Kwoti ta' l-
Emissjonijiet (ETS), id-dħul mis-subbasti se jipprovdi sors sinifikanti ta' finanzjament 
għal teknoloġiji ġodda b'karbonju baxx; jemmen li n-negozji affettwati mill-ETS 
għandhom ikunu involuti fit-teħid ta' deċiżjonijiet dwar kif għandhom jintużaw dawn il-
fondi;

°

°         °

24. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Hemm bżonn ta' teknoloġiji ġodda

Fit-23 ta' Jannar 2008, il-Kummissjoni Ewropea nediet pakkett ta' proposti bil-għan li 
jintlaħqu żewġ objettivi prinċpali li sar ftehim dwarhom fil-Kunsill Ewropew fl-2007, 
jiġifieri:
 Tnaqqis b'mill-inqas 20% ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet serra ta' l-UE sa l-2020.
 Perċentwali ta' 20% tas-sorsi ta' enerġija li jiġġeddu fil-konsum ta' l-enerġija ta' l-UE sa l-

2020.

Dawn l-objettivi jirrappreżentaw kontribut fundamentali għall-isforzi mad-dinja kollha biex 
tiġi ffaċċjata l-bidla fil-klima. Wara l-2020, jekk irridu li jirnexxielna nilħqu l-objettiv ta' l-UE 
li nillimitaw il-bidla fil-klima globali għal 2oC, jeħtieġ li jkun hemm tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
fl-UE ta' 60-80% sa l-2050. Element prinċipali sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis hija l-
introduzzjoni tal-prezz tal-karbonju permezz ta' l-Iskema ta' l-Iskambju tal-Kwoti ta' l-
Emissjonijiet ta' l-UE, li tikkostitwixxi kunċett innovattiv reali għall-ekonomija tagħna.

L-UE għandha tilħaq dawn l-objettivi b'mod li jiżgura li l-ekonomija tagħha tibqa' 
kompetittiva. Il-Kummissjoni tqis li l-ispiża biex l-UE tilħaq l-objettivi tagħha se tkun ta' 
0.45% tal-PGD, jew ta' madwar EUR 70 biljun ta' kull sena, sa l-2020.

Flimkien ma' l-isfida tal-bidla fil-klima hemm ukoll l-isfida li tinżamm is-sigurtà ta' l-enerġija 
ta' l-UE minkejja dipendenza li dejjem qed tikber fuq l-importazzjonijiet ta' l-enerġija, li 
mistennija li tiżdied għal 65% sa l-2030. Id-dipendenza fuq il-gass importati waħedha hija 
mistennija li tiżdied għal 84% tal-provvista sa l-2030.

Sabiex jintrebħu ż-żewġ sfidi, ambjentali u tas-sigurtà tal-provvista, u biex l-ekonomija ta' l-
UE tibqa' kompetittiva madwar id-dinja, l-iżvilupp u l-użu ta' teknoloġiji ta' l-enerġija ġodda 
għandu jkollhom rwol fundamentali:

 L-ewwelnett, se jkunu meħtieġa teknoloġiji ġodda sabiex jiġi żgurat li l-UE tkun tista' 
tilħaq l-objettivi ta' tnaqqis ta' emissjonijiet tagħha bl-inqas spiża possibbli. Minbarra dan, 
peress li l-UE tinsab minn ta' quddiem fit-teħid ta' azzjoni dwar il-bidla fil-klima, hija 
għandha timmira li tisfrutta l-pożizzjoni tagħha billi tiżgura li l-kumpaniji tagħha qed 
imexxu l-iżvilupp ta' teknoloġiji u servizzi tal-karbonju ġodda bi prezz baxx. Dawk li 
jinsabu fuq quddiem jeħtieġu inċentivi b'saħħithom sabiex jegħlbu l-istat attwali tat-
teknoloġija użata.

 It-tieninett, teknoloġiji ġodda huma meħtieġa b'mod globali. L-UE, li hija responsabbli 
għal madwar 14% ta' l-emissjonijiet globali tal-gassijiet serra, ma tistax tiffaċċja l-bidla 
fil-klima waħedha. Żidied ipproġettati fl-emissjonijiet dovuti għal tkabbir f'pajjiżi kbar li 
qed jiżviluppaw bħaċ-Ċina u l-Indja huma sors ta' tħassib. L-Indja pereżempju hija 
mistennija li tirdoppja t-talba tagħha ta' enerġija sa l-2020. Jeħtieġ li naħdmu mill-qrib ma' 
dawn il-pajjiżi sabiex ngħinuhom jużaw teknoloġiji li jilħqu l-aspettattivi tagħhom għat-
tkabbir filwaqt li jnaqqsu kemm jista' jkun l-emissjonijiet.



PR\714576MT.doc 9/11 PE404.506v01-00

MT

 Fl-aħħarnett, teknoloġiji ġodda, bħal Sorsi ta' enerġija li jiġġeddu u Qbid u ħażna tal-
Karbonju (CCS), kif ukoll l-effiċjenza tal-ġenerazzjoni ta' l-enerġija u tifdil fuq l-
effiċjenza ta' l-użu finali (speċifikament tifdil fl-industrija tal-konsum ta' l-enerġija), se 
jkunu importanti għas-sigurtà ta' l-enerġija - eż. billi l-UE tingħata mezzi ġodda biex 
tisfrutta risorsi ta' enerġija indiġeni mingħajr ma żżid l-emissjonijiet. Jeħtieġ li 
niżviluppaw idea ħafna iktar ċara ta' x'inhuma s-sorsi ta' l-enerġija indiġeni ta' l-UE, ta' kif 
jistgħu jiġu sfruttati aħjar permezz ta' l-użu ta' teknoloġiji ġodda.

Il-livell attwali ta' l-investiment f'teknoloġiji ta' l-enerġija mhuwiex għoli biżżejjed

Wara ħarsa ġenerali, kif jidher ċar mill-Pjan SET, l-UE bħalissa m'għandhiex biżżejjed 
investimenti fit-teknoloġiji ta' l-enerġija ġodda, la fis-settur pubbliku u lanqas f'dak privat.
Baġits għar-riċerka naqsu mis-snin 80. Baġits ta' l-UE għar-riċerka ma ħadux biżżejjed 
kunsiderazzjoni ta' l-isfidi kkawżati mill-objettivi fuq medda twila u medja ta' żmien u ma 
jirriflettux il-prijorità li qegħdu l-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament fuq l-iffaċċjar tal-
bidla fil-klima f'bosta dikjarazzjonijiet ta' politika.

Bħalissa, taħt il-FP7, l-UE qed tonfoq biss parti żgħira ta' l-ispiża finali ta' l-objettivi għall-
2020 fuq ir-riċerka fl-enerġija (EUR 2.3 biljuni, meta mqabbla ma' spiża finali potenzjali ta' 
EUR 700 biljuni). Il-Pjan SET ma jistax jiġi implimentat bl-użu ta' l-ammont żgħir ta' 
finanzjament disponibbli taħt il-FP7, jew sempliċement billi jiġu mħeġġa impenji volontarji 
ta' risorsi mill-industrija, l-Istati Membri, il-gvern lokali u reġjonali u l-istituzzjonijiet 
finanzjarji. Jekk nixtiequ li dawn l-entitajiet jimpenjaw iktar risorsi, għandna nibdew billi 
nimpenjaw iktar risorsi fil-livell ta' l-UE.

Għalhekk, hemm bżonn ċar għal żieda sostanzjali fl-appoġġ għat-teknoloġiji ta' l-enerġija fil-
livell ta' l-UE. Jidher li żieda fil-baġit għar-riċerka, id-demostrazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni ta' l-enerġija b'EUR 10 biljuni addizzjonali sa tmiem il-Perspettiva 
Finanzjarja 2007-2013 tikkostitwixxi kontribuzzjoni żgħira f'dawn iċ-ċirkostanzi.

Hemm nuqqas partikolari ta' finanzjament fil-fażi tad-demostrazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni ta' teknoloġiji ġodda. Dawn huwa partikolarment importanti għall-
iżvilupp ta' teknoloġiji li huma meħtieġa biex jintlaħqu l-objettivi ta' l-UE għall-2020. Iżda 
huwa possibbli wkoll li jkun jeħtieġ investiment fir-riċerka, li hija element prinċipali fl-
iżvilupp ta' teknoloġiji għall-2030 u anke wara. Huwa għalhekk importanti li jiżdied ukoll il-
finanzjament tal-prijoritajiet ta' l-enerġija fil-Programmi ta' Qafas.

Din hija kwistjoni urġenti. Meta nħarsu lejha bħala t-terminu għad-demostrazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni ta' teknoloġiji ġodda, is-sena 2020 ma tidhirx daqshekk 'il bogħod.
Jeħtieġ li jkun hemm investimenti ġodda immedjati sabiex ikollhom impatt f'dan il-perjodu ta' 
żmien, u jekk nixtiequ verament li ngħinu lill-industrija ta' l-enerġija tagħha u lill-ekonomija 
kollha ta' l-UE.

Hija ħasra li l-proċess tat-tfassil tal-baġit ta' l-UE mhuwiex koerenti mal-Pjan SET. Iżda l-
Kummissjoni għandha tesplora opportunitajiet oħra biex jintużaw risorsi addizzjonali. Ir-
reviżjoni interim tipprovdi wkoll opportunità importanti biex jitressqu proposti għal 
finanzjamenti ġodda, u l-Kummissjoni għandha tagħmel dan.
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Iż-żieda fil-finanzjamenti fil-livell ta' l-UE ma tistax tissostitwixxi l-finanzjament l-ieħor tas-
settur pubbliku u ta' dak privat. Għandhom jinħolqu mekkaniżmi ta' finanzjament li 
jinfluwenzaw u jgħaqqdu l-finanzjament privat u forom oħra ta' finanzjament. Il-finanzjament 
ta' l-UE għandu wkoll jimxi id f'id ma' l-istrumenti tal-''ġibda mis-suq'', bħall-istandards tal-
prodotti u l-Iskambju ta' l-Emissjonijiet. Iżda ż-żieda fil-finanzjament fil-livell ta' l-UE se 
ġġib magħha żieda fil-fiduċja ta' l-awtoritajiet pubbliċi kollha u tas-settur privat biex jaħdmu 
id f'id u jinvestu.

L-Inizjattivi Industrijali Ewropej li ġew proposti jikkostitwixxu proposta importanti f'dan ir-
rigward. Il-Kummissjoni pproponiet li dawn l-Inizjattivi għandhom ikunu f'forom differenti 
skond il-bżonnijiet tat-teknoloġija / settur partikolari tagħhom. Dan għandu jkun proċess li 
jibda minn isfel u jkompli tiela', immexxi minn proposti min-naħa ta' l-industrija, mill-Istati 
Membri interessati, mill-gvern reġjonali u lokali, u/jew miċ-ċentri ta' riċerka, filwaqt li l-
potenzjal tal-finanzjament ta' l-UE jkollu rwol ta' katalizzatur importanti. B'dan il-mod, huma 
jipprovdu l-bażi għall-alleanzi strateġiċi bejn dawn l-entitajiet, kif ukoll mekkaniżmu li fih 
jistgħu jingħaqdu u jiġu fokalizzati l-kontribuzzjonijiet finanzjarji.

L-appoġġ eżistenti huwa frammentat u jeħtieġ koordinazzjoni mtejba

Il-Pjan SET jindika wkoll li l-appoġġ eżistenti huwa frammentat, u jeħtieġ li jiġi koordinat 
aħjar. Nilqgħu b'hekk il-Grupp ta' Tmexxija l-ġdid tal-Komunità Ewropea ta' l-Istati Membri 
u l-Alleanza Ewropea l-ġdida għar-Riċerka fl-Enerġija ta' l-Istituti Nazzjonali ta' Riċerka. Hija 
wkoll ta' importanza fundamentali l-provvista ta' informazzjoni ġdida dwar l-iżvilupp u l-
kapaċitajiet tat-teknoloġija, għaliex dan jiżgura li l-imsieħba kollha jaħdmu bl-istess 
informazzjoni u bi prijoritajiet simili. Dan huwa l-ewwel qasam ta' l-ekonomija bbażata fuq l-
għarfien fejn l-informazzjoni u l-attivitajiet ta' riċerka u żvilupp, demostrazzjoni u 
kummerċjalizzazzjoni se jiġu koordinati fil-livell ta' l-UE. Is-suċċess ta' din il-koordinazzjoni 
huwa marbut fundamentalment ma' l-iżvilupp ta' suq ta' l-enerġija komuni ta' l-UE u ma' 
politika komuni ta' l-enerġija ta' l-UE.

Huwa ta' importanza fundamentali li l-inizjattivi l-ġodda li se jitnedew mill-Pjan SET 
inaqqsu, u mhux iżidu, l-ammont ta' frammentazzjoni. Dawn l-inizjattivi ġodda, bħall-
Inizjattivi Industrijali Ewropej, għandhom jibnu konnessjoni mill-qrib kemm jista' jkun ma' 
dawk eżistenti (eż. FP7) u jevitaw id-duplikazzjoni u l-multiplikazzjoni.

Huwa wkoll importanti ħafna li l-Pjan SET itejjeb il-koperazzjoni ma' pajjiżi terzi u mhux 
biss bejn l-Istati Membri. Il-bidla fil-klima hija kwistjoni globali, u l-Ewropa tista' tieħu l-
benefiċċji billi tingħaqad ma' l-isforzi sinifikanti ta' riċerka li qed jitwettqu minn pajjiżi oħra, 
inklużi l-Istati Uniti. Iktar minn hekk, jekk il-bidla fil-klima għandha tiġi ffaċċjata, jeħtieġ li t-
teknoloġiji jintużaw fejn jista' jkollhom l-iktar impatt bi spejjeż baxxi - pereżempju, jista' jkun 
li s-CCS ikollha tintuża fiċ-Ċina u fl-Indja.

Il-bżonn għal żvilupp ta' netwerks ta' enerġija Trans-Ewropej huwa ċar u ovvju, u ma jeħtieġx 
diskussjonijiet ulterjuri.

Jeħtieġ li l-prijoritajiet teknoloġiċi jiġu kkunsidrati bir-reqqa
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Meta identifikat il-prijoritajiet teknoloġiċi għall-Pajn SET u għall-Inizjattivi Industrijali 
Ewropej, il-Kummissjoni kkunsidrat b'mod ġust l-aġenda strateġika mfassla skond il-
Pjattaformi Ewropej tat-Teknoloġija. Ir-Rapporteur jaqbel fil-maġġorparti ma' l-għażla tal-
prijoritajiet teknoloġiċi. Madankollu hemm xi oqsma prinċipali li fuqhom il-Pjan SET għandu 
jqiegħed iktar enfasi:

 L-ewwelnett, kien hemm ħafna diskussjonijiet fuq in-nuqqas ta' iffukar fuq l-effiċjenza fil-
ġenerazzjoni ta' l-enerġija, flimkien mal-ko-ġenerazzjoni u mal-poli-ġenerazzjoni, it-tifdil 
fl-użu finali ta' l-enerġija u l-effiċjenza ta' l-enerġija industrijali. Jidher li huwa stramb li l-
qasam bl-iktar potenzjal ta' effiċjenza fl-ispejjeż ma ġiex inkluż fil-lista ta' l-Inizjattivi 
Industrijali Ewropej.

 It-tieninett, ir-rabta bejn il-Pjan NET u l-impenn importanti ta' l-UE li twettaq 12-il 
Proġett flagship ta' demostrazzjoni tas-CCS mhijiex ċara. Is-CCS hija potenzjalment 
kritika kemm tal-bidla fil-klima globali kif ukoll ta' l-isfruttament tar-risorsi ta' enerġija 
indiġeni ta' l-UE.  Huwa għalhekk urġenti ħafna li dawn il-proġetti ta' demostrazzjoni jiġu 
faċilitati. Jidher li huwa loġiku li dawn il-proġetti ta' demostrazzjoni jsiru l-mira speċifika 
ta' Inizjattiva Industrijali Ewropea, speċjalment fit-transizzjoni lejn ekonomija b'korbonju 
baxx fl-użu tal-fjuwils fossili.

 It-tielet, għandha titqiegħed iktar enfasi fuq l-aċċettazzjoni pubblika fi ħdan il-Pjan SET.
Jekk għandhom jintużaw it-teknoloġiji, dawn għandhom ikunu aċċettabbli għall-pubbliku.
Din hija kwistjoni li taffettwa lit-teknoloġiji kollha ta' provvista prinċipali - iżda 
partikolarment dik nukleari. Jeħtieġ li l-bżonn għal provvista mtejba ta' informazzjoni u 
għal impenn pubbliku jiġu kkunsidrati kemm fil-kuntest tal-Grupp ta' Tmexxija ġdid tal-
Komunità Ewropea u l-Alleanza Ewropea għar-Riċerka fl-Enerġija, kif ukoll fil-kuntest ta' 
l-Inizjattivi Industrijali Ewropej.
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