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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 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:

A. billi l-ICTs jistgħu jagħtu kontribut sinifikanti għall-effiċjenza tal-enerġija tal-
ekonomija tal-UE, b'mod partikulari fis-settur tal-bini u tat-trasport iżda wkoll fis-
soċjetà b’mod ġenerali permezz ta’ produzzjoni u distribuzzjoni aħjar tal-enerġija bil-
għan li jintlaħaq l-objettiv ta' 20% tal-iffrankar tal-enerġija sal-2020,

B. billi l-iffrankar tal-enerġija miksub bl-ICTs se jiżdied permezz ta’ involviment u 
aċċess aħjar tal-utent, u permezz ta’ titjib fl-effiċjenza tal-enerġija fis-settur tal-ICT 
innifsu,

C. billi l-ICTs huma indispensabbli għal ekonomija sostenibbli bbażata fuq il-produzzjoni 
ta’ enerġija rinnovabbli,

D. billi l-ICT jistgħu jintużaw biex jinfurmaw lill-utenti dwar il-konsum tal-elettriku 
tagħhom f’ħin reali, u b’hekk jagħtu lok għal aġir iktar effiċjenti f’sens ta’ enerġija,

1. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-isforzi tal-Kummissjoni biex jiġu promossi l-użu ta' arloġġi tad-
dawl intelliġenti u sistemi ta’ distribuzzjoni intelliġenti fil-produzzjoni, id-
distribuzzjoni u l-użu tal-enerġija; jenfasizza li dan għandhu jagħti lok għal 
komunikazzjoni bidirezzjonali bejn l-operaturi, il-fornituri u l-utenti ta’ netwerk, u 
b’hekk jiġi ffaċilitat l-aqwa użu tal-arloġġi tad-dawl intelliġenti; jitlob l-introduzzjoni 
ta’ miżuri biex tiġi garantita l-privatezza tal-informazzjoni personali fir-rigward tal-
arloġġi tad-dawl intelliġenti;

2. Jenfasizza li l-effiċjenza tal-enerġija hija mod kif jitnaqqas il-konsum tal-enerġija, 
tiżdied is-sigurtà tal-enerġija u tgħin biex titrażżan il-ħsara ambjentali, b’mod 
partikulari l-emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra;

3.  Jenfasizza r-rwol tal-ICTs biex inaqqsu l-bżonn tal-ivvjaġġar, pereżempju permezz 
tat-telekonferenzi, u fir-rigward tal-iżvilupp ta' servizzi elettroniċi bħalma huma l-e-
governanza u l-e-saħħa, kif ukoll biex joħorġu b’soluzzjonijiet intelliġenti u favur l-
ambjent li jistgħu jwasslu għal inqas emissjonijiet tal-karbonju, inqas tniġġis u storbju 
u għal vjaġġi iqsar; jenfasizza madankollu li l-ICT waħidhom mhux se jkunu 
suffiċjenti biex jintlaħaq il-livell ta' tnaqqis neċessarju fl-emissjonijiet relatati mat-
trasport;

4. Jinnota, madankollu, li s-soċjetajiet li jużaw ħafna l-ICT għandhom ukoll livell għoli 
ta’ mobilità, u li t-tnaqqis tal-ħtieġa tal-ivvjaġġar għal ċerti attivitajiet, mhux 
neċessarjament se jnaqqas in-numru totali ta’ vjaġġi; iqis li s-soluzzjonijiet tal-ICT 
għandhom ikunu akkumpanjati b’konoxxenza, edukazzjoni u politika determinata biex 
jitnaqqas l-ivvjaġġar; iqis ukoll li l-miri ta’ tnaqqis għall-kumpaniji u l-
organizzazzjonijiet ikunu utli f’dan il-kuntest;
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5.  Jiddispjaċih fir-rigward tar-rata kajmana tal-progress biex jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ 
tal-effiċjenza tal-enerġija u tal-iffrankar tal-enerġija għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ 
gass b’effett ta’ serra; jistieden lill-Kummissjoni biex tqis b’mod sħiħ il-potenzjal ta’ 
ffrankar ta’ enerġija tal-ICT fl-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/125/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta’ rekwiżiti għall-
ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija1; 

6. Jenfasizza l-importanza tal-influwenza tal-ICT fuq l-effiċjenza tal-enerġija, xi ħaġa li 
ġiet enfasizzata wkoll meta fl-2007 din il-kwistjoni ngħatat prijorità partikulari għall-
ICT taħt is-Seba' Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku2;

7.  Jenfasizza l-kontribuzzjoni li l-ICTs diġà taw għall-effiċjenza tal-enerġija tal-bini 
permezz ta’ soluzzjonijiet bħas-sistemi tal-immaniġġjar tal-enerġija, it-tagħmir ta' 
dawl fi stat solidu u s-sistemi tad-dawl inteliġenti;

8. Jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw teknoloġija ta’ distribuzzjoni 
intelliġenti tal-enerġija, b’mod partikulari bil-għan li jiġi sfruttat kemm jista’ jkun l-
użu ta’ sorsi tal-enerġija rinnovabbli fin-netwerks tal-elettriku kemm jista’ jkun 
malajr;

9.  Jirrikonoxxi l-potenzjal tal-ICT li jikkontribwixxu għal żieda fl-effiċjenza tal-enerġija 
tal-proċessi ta’ produzzjoni b’livell għoli ta’ karbonju, bħalma huma l-produzzjoni ta’ 
materjal tal-kostruzzjoni u proċessi ta’ manifattura oħrajn;

10.  Jappoġġja l-istabbiliment ta’ metodoloġija standardizzata biex jitkejlu l-effiċjenza tal-
enerġija u l-emissjonijiet tal-karbonju tas-settur tal-ICT sabiex ikun jista’ jsir tnaqqis 
verifikabbli fl-intensità tal-enerġija u fl-emissjonijiet tal-karbonju matul il-ħajja kollha 
tat-tagħmir u l-komponenti tal-ICT, u dan se jippermetti li tkun tista’ ssir analiżi tal-
iffrankar tal-enerġija u titrawwem kompetizzjoni, bejn soluzzjonijiet tal-ICT li jkunu 
ġenwinament favur l-ambjent, li tippromwovi l-innovazzjoni;

11.  Jenfasizza l-bżonn li tiġi ssorveljata l-influwenza tal-iżvilupp tal-ICT fuq ċerti aspetti 
tal-iżvilupp sostenibbli, b’referenza partikulari għall-kwistjonijiet ambjentali u soċjali, 
fosthom it-theddida għall-ambjent u s-saħħa b’rabta mal-użu ta' tagħmir antik u l-
inugwaljanzi soċjali li jirriżultaw mill-esklużjoni diġitali;

12. Jistieden lill-Kummissjoni u lis-settur privat biex jiżguraw investiment ta’ riċerka u 
żvilupp fl-ICT, biex itejbu l-effiċjenza tal-enerġija tal-ICTs stess, biex jiżviluppaw ir-
rwol tagħhom fl-infrastruttura tal-elettriku ġejjiena biex jippermettu flussi 
bidirezzjonali tal-elettriku u allinjament tal-produzzjoni u l-konsum tal-elettriku, biex 
jiżviluppaw prodotti tal-ICT b'użu baxx tal-karbonju u b'hekk sabiex jiżguraw li l-UE 
żżomm ir-rwol mexxej tagħha fl-iżvilupp ta' impjiegi ekoloġiċi; 

13.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, f’kollaborazzjoni mal-Kumita tar-Regjuni u l-Istati 
Membri, taħdem biex jiġi stabbilit netwerk fuq l-Internet għall-iskambju tal-aħjar 
prattiki fost l-awtoritajiet reġjonali u lokali dwar it-titjib tal-prestazzjoni tal-enerġija 

                                               
1 ĠU L 285, 31.10.2009, p. 10.
2 ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1.
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permezz tal-użu tal-ICTs;

14. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jappoġġjaw l-edukazzjoni u t-
trawwim ta’ kuxjenza fir-rigward tal-utenti sabiex jippermettu l-potenzjal sħiħ tal-
iffrankar tal-enerġija tal-ICT;

15. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi l-użu ta’ midja soċjali ġdida biex 
tiffaċilita l-kondiviżjoni interattiva tal-għarfien, biex tiffaċilita l-aċċess għall-
informazzjoni dwar il-potenzjal ta’ miżuri għall-iffrankar tal-enerġija, u biex 
timmobilizza ċ-ċittadini sabiex jieħdu azzjoni favur l-ambjent;

16. Jistieden lill-Istati Membri biex, permezz tal-iżvilupp tal-infrastruttura xierqa, 
jiffaċilitaw id-disponibilità tal-Internet broadband għaċ-ċittadini kollha tal-UE sabiex 
jiġi żgurat aċċess ugwali għas-servizzi onlajn li jistgħu jnaqqsu l-bżonn tal-ivvjaġġar;

17. Jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw iktar soluzzjonijiet tal-ICT sabiex 
inaqqsu l-konġestjoni tat-traffiku u l-effetti negattivi assoċjati mal-konġestjoni tat-
traffiku fuq is-saħħa pubblika, bħalma huma t-tniġġis u l-istorbju;

18. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jappoġġjaw l-iżvilupp ta’ 
proċessar mhux fuq il-post, minħabba l-potenzjal kbir li din it-teknoloġija għandha 
biex tikkontribwixxi għall-effiċjenza tal-enerġija u għat-tnaqqis tal-iskart li 
normalment huwa assoċjat mat-titjib regolari tal-ICTs;

19. Jistieden lill-Istati Membri biex jippromwovu u jiffaċilitaw l-użu ta’ arloġġi tad-dawl 
intelliġenti għall-utenti fi proprjetajiet kummerċjali u residenzjali;

20. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, permezz tal-kuntratti ta’ akkwist 
pubbliku, jippromwovu soluzzjonijiet tal-ICT effiċjenti, li jistgħu jiġu aġġornati u 
estiżi.
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