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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jilqa’ l-inklużjoni tal-għan tal-aċċess universali għall-enerġija sal-2030 fil-
Komunikazzjoni ‘Il-Politika dwar l-Enerġija tal-UE: Involviment mas-Sħab lil hinn mill-
Fruntieri Tagħna’, u jemmen li għal pajjiżi li qed jiżviluppaw dan għandu jiffoka fuq 
enerġija deċentralizzata, sostenibbli u bi prezz li jista' jintlaħaq partikolarment għall-
popolazzjonijiet rurali u foqra; jinkoraġġixxi appoġġ għal skemi innovattivi ta’ ħlas bl-
involviment privat u pubbliku, bil-għan li l-aċċess għall-enerġija jkun bi prezz raġonevoli 
għall-utent finali;

2. Jenfasizza li l-enerġija sostenibbli hija l-motivazzjoni ewlenija għall-iżvilupp, u jtenni t-
talba tiegħu għal programm speċifiku ta’ ‘enerġija u żvilupp’ li jiffoka b’mod speċjali fuq 
soluzzjonijiet ta’ enerġija li huma rinnovabbli, effiċjenti fl-użu tal-enerġija, fuq skala 
zgħira u deċentralizzati u l-promozzjoni tal-iżvilupp tal-kapaċità u t-trasferiment tat-
teknoloġija biex jiġi żgurat li jkun hemm sjieda lokali; jinnota li skemi fuq skala kbira 
favur l-enerġija rinnovabbli jistgħu jkunu neċessarji biex tintlaħaq b’mod sostenibbli t-
talba dejjem tikber għall-enerġija minn ċentri urbani u mill-industrija, partikolarment 
f’pajjiżi b’ekonomiji emerġenti; jappella sabiex skemi bħal dawn jaderixxu f'kull każ mal-
ogħla kriterji soċjali u ambjentali;

3. Jitlob li, meta jiġu trattati kwistjonijiet dwar l-enerġija ma’ pajjiżi li qed jiżviluppaw, jiġu 
osservati l-għanijiet prevalenti tal-UE dwar żvilupp u d-demokrazija u d-drittijiet tal-
bniedem, fil-kuntest ta' approċċ strateġiku għal provvista tal-enerġija sigura, sostenibbli u 
kompetittiva, filwaqt li l-interessi tal-popolazzjoni f’pajjiżi li qed jiżviluppaw jinżammu 
fil-qalba tal-attenzjoni;

4. Jenfasizza l-importanza tat-trasparenza, is-sorveljanza demokratika u l-involviment tas-
soċjetà ċivili fir-relazzjonijiet ma’ pajjiżi terzi fil-qasam tal-enerġija;

5. Jiġbed l-attenzjoni lejn ir-relazzjoni kumplessa bejn il-provvista tal-enerġija u tal-ikel u
żviluppi fis-sigurtà, partikolarment fir-rigward ta’ bijofjuwils li jista’ jkollhom impatt 
soċjali u ambjentali negattiv fuq pajjiżi li qed jiżviluppaw; jemmen li d-dritt għall-ikel 
għandu jieħu preċedenza fuq l-objettiv tal-UE għall-enerġija rinnovabbli fir-rigward tal-
bijofjuwils;

6. Jinnota li l-espansjoni tal-agrofjuwils ibbażat ruħha kważi totalment fuq l-espansjoni tal-
monokultura industrijali fuq skala kbira, u b'hekk estendiet il-prattiki agrikoli li huma ta' 
ħsara għall-ambjent, għall-bijodiversità, għall-fertilità tal-ħamrija u għad-disponibilità tal-
ilma; jesprimi t-tħassib tiegħu li, bl-inkoraġġiment tal-konċentrazzjoni tas-sjieda tal-art, 
din l-espansjoni tal-agrofjuwils jista’ jkollha konsegwenzi drammatiċi f'termini ta' ksur 
tad-drittijiet tal-art, telf tal-aċċess għar-riżorsi naturali vitali, deforestazzjoni u 
degradazzjoni ambjentali;

7. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-assenza ta’ kriterji ta’ sostenibilità vinkolanti għall-
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produzzjoni tal-bijomassa fil-qafas tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli (RED); iqis, 
f'dawn iċ-ċirkostanzi, li l-bijoenerġija jista’ jkollha rwol negattiv fil-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima kif ukoll li ssir forza addizzjonali maġġuri għall-ħtif tal-art, għan-nuqqas ta’ 
sikurezza fl-ikel, għad-deforestazzjoni u d-degradazzjoni ta’ foresti fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw; għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżviluppa kriterji ta’ sostenibilità li 
jorbtu legalment bil-għan li jipprevjenu impatti tal-klima, ambjentali u soċjali negattivi 
minħabba l-użu u l-produzzjoni tal-bijomassa għall-enerġija;

8. Jistieden lill-UE tistabbilixxi politika għall-produzzjoni sostenibbli tal-bijomassa u l-użu 
tagħha għall-finijiet ta' enerġija li tissodisfa l-ħtiġijiet tal-politika dwar it-tibdil fil-klima u 
li tkun ukoll konsistenti mal-politika ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-Unjoni;
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