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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 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. Jenfasizza l-importanza li għandu jkollha l-enerġija rinnovabbli fil-provvista tal-enerġija 
tal-Ewropa u jappoġġa l-promozzjoni ta' sorsi ta’ enerġija rinnovabbli bħala parti mill-
istrateġija tal-UE rigward it-tibdil fil-klima;

2. Jindika l-importanza tar-realizzazzjoni gradwali ta’ suq Ewropew tal-enerġija għas-sorsi 
ta’ enerġija rinnovabbli li jkunu jippermettu sorsi ta’ enerġija alternattivi biex isir 
kompetittiv fuq bażi sostenibbli;

3. Jenfasizza, madankollu, l-isfidi involuti fil-promozzjoni u fit-twettiq tal-użu sostenibbli 
tas-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli bi qbil mal-miri tal-klima, l-enerġija rinnovabbli u dawk 
tal-bijodiversità, kif ukoll mar-rekwiżiti ambjentali speċifiċi għall-post;

4. Jenfasizza li l-politika tal-enerġija m’għandhiex tippromwovi l-produzzjoni u l-użu ta’ 
riżorsi rinnovabbli għad-detriment tas-sostenibbiltà ambjentali;

5. Jistieden lill-UE tiggarantixxi li l-promozzjoni ta’ riżorsi rinnovabbli fil-produzzjoni u l-
użu tal-enerġija ma tipperikolax is-sigurtà tal-ikel jew il-produzzjoni sostenibbli ta’ ikel 
ta’ kwalità għolja;

6. Jagħraf li sfida kbira li qed tħabbat wiċċha magħha l-agrikultura hi li tidentifika miżuri ta’ 
mitigazzjoni effettivi li ma jkollhomx impatt negattiv fuq il-produttività agrikola, jew li 
saħansitra jkollhom impatt tajjeb;

7. Jistieden lill-UE tiżgura li l-miżuri tal-enerġija għall-iżvilupp ta’ fjuwils alternattivi ma 
jkunux inkompatibbli direttament jew indirettament mal-impenji tal-Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Kummerċ (WTO) u ma jesponux lill-UE għal atti ta’ ritaljazzjoni;

8. Jenfasizza li strateġija għall-enerġija rinnovabbli soda għandha tqis it-tnaqqis tal-iskart u 
l-iffrankar tal-enerġija bħala objettivi fundamentali, minbarra l-objettiv ta’ użu mtejjeb 
tar-riżorsi ta’ enerġija rinnovabbli;

9. Jinsab konxju tar-rwol li d-dispożizzjonijiet tal-innovazzjoni taħt il-proposti tar-riforma 
tal-PAK għall-Iżvilupp Rurali għandu jkollhom fir-riċerkar u t-tixrid ta’ tekniki għal 
produzzjoni sostenibbli u tipi ta’ użu tal-enerġija rinnovabbli u tal-iskart;

10. Jagħraf l-importanza tal-promozzjoni u t-tħeġġiġ tal-iżvilupp ta’ sorsi ta’ enerġija 
alternattiva fl-azjendi agrikoli stess, speċjalment fuq skala żgħira, u tat-tixrid tal-metodi 
rilevanti fost il-bdiewa kif ukoll fost il-konsumaturi;

11. Jenfasizza l-kontribut li tista’ tagħti l-kooperazzjoni fost il-bdiewa għal eżitu tajjeb għall-
politika favur ir-riżorsi rinnovabbli.
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