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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:

1. Jenfasizza li l-effiċjenza enerġetika hija l-aktar miżura kosteffiċjenti biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tas-CO2 u emissjonijiet oħrajn u li tirrappreżenta opportunità unika għall-
appoġġ u l-ħolqien tal-impjiegi, filwaqt li fl-istess ħin tnaqqas id-dipendenza mill-
importazzjoni tal-enerġija. Jinnota li, skont il-Kummissjoni, il-benefiċċji mill-iffrankar 
tal-enerġija jistgħu jlaħħqu aktar minn EUR 1 000 għal kull dar kull sena;

2. Iqis li, minkejja l-progress li sar, pereżempju permezz tal-adozzjoni tal-pakkett tal-
effiċjenza enerġetika, il-leġiżlazzjoni u l-miżuri attwali dwar l-effiċjenza enerġetika 
waħedhom mhumiex se jkunu jistgħu jgawdu mill-potenzjal sħiħ kosteffettiv tal-iffrankar 
ta’ enerġija. Jinnota li l-effetti tal-politiki implimentati sa tmiem l-2009 wasslu għal 
tfaddil ta' madwar 9% meta jitqabbel mal-projezzjonijiet għall-2020, hekk li jidher li, 
mingħajr aktar azzjoni, l-objettiv kosteffettiv ta' 20% għall-iffrankar tal-enerġija skont l-
UE 2020 mhuwiex se jintlaħaq;

3. Jirrimarka li, filwaqt li l-UE għandha objettiv vinkolanti ta' 20% għas-sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli sal-2020 u direttiva fis-seħħ li tistabbilixxi l-metodi biex jintlaħaq dan l-
objettiv, l-effiċjenza enerġetika, li hi strument aktar kosteffiċjenti, mhijiex suġġetta għal 
regolamentazzjoni simili. Iqis, għalhekk, li huwa xieraq li kull leġiżlazzjoni futura tal-UE 
għandha twassal għall-istess livell ta' investiment fil-qasam tal-effiċjenza enerġetika daqs 
f'dak tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta, sa tmiem l-
2010, proposta leġiżlattiva simili għad-Direttiva dwar is-sorsi tal-enerġija rinnovabbli li 
tintroduċi objettiv vinkolanti għat-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija b'25%, li għandu 
jintlaħaq permezz tal-effiċjenza enerġetika;

4. Jirrimarka li għandha ssir aktar promozzjoni fil-qasam tal-enerġiji rinnovabbli u li l-
gvernijiet tal-Istati Membri għandhom jimpenjaw ruħhom li jadottaw qafas legali fit-tul li 
jiggarantixxi investimenti fit-tul u l-ftuħ tas-swieq. Jirrimarka li huwa neċessarju li jkun 
hemm politika ta' sussidji raġonevoli bil-għan li jinħolqu inċentivi li jippermettu l-iżvilupp 
teknoloġiku sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż;

5. Jisħaq fuq l-importanza tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT) 
sabiex tittejjeb l-effiċjenza enerġetika, u jenfasizza s-sehem importanti tal-ICT, 
partikolarment bl-użu ta’ miters u netwerks intelliġenti, fl-integrazzjoni ta’ sorsi ta' 
enerġija rinnovabbli fil-provvista tal-enerġija;

6. Jirrimarka li l-objettivi fit-tul huma wkoll ta' importanza kruċjali għall-atturi ekonomiċi, u 
għalhekk jipproponi objettivi fit-tul għat-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija bi 42% sal-2030, 
u b'75% sal-2050;

7. Jitlob miżuri biex jindirizzaw l-effetti ‘rebound’ biex jiżguraw li l-impatt tat-titjib tekniku 
ma jixxejjinx bil-pressjoni fuq il-prezzijiet tal-enerġija u biż-żieda fil-konsum;
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8. Jenfasizza li l-implimentazzjoni xierqa tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn hija prijorità 
ewlenija, u jtenni li d-direttiva diġà tipprovdi għal miżuri ta' implimentazzjoni fir-rigward 
ta' 12-il grupp ta' prodotti sal-2007; jinsisti li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
itejbu s-sorveljanza tas-suq sabiex jiżguraw li jkun hemm konformità, speċjalment fil-każ 
ta’ prodotti impurtati, u jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jtejbu l-
komunikazzjoni dwar il-miżuri; jenfasizza l-ħtieġa, skont id-Direttiva, li jiġu stabbiliti r-
rekwiżiti minimi fil-livell tal-orħos nefqa matul iċ-ċiklu tal-ħajja, filwaqt li jitqiesu t-"top-
runners", jiġifieri l-prodotti bl-aħjar rendiment fis-suq;

9. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tappoġġa miżuri nazzjonali li jikkonsistu f’inċentivi fiskali jew 
sussidji kompatibbli mar-regoli tal-UE dwar l-għajnuniet statali, biex tingħata spinta lid-
domanda għas-servizzi tal-effiċjenza enerġetika;

10. Minkejja l-implimentazzjoni xierqa tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn, jenfasizza li, għal ċerti 
setturi, l-aħjar mod biex jinkisbu aktar avvanzi fl-effiċjenza enerġetika huwa bl-użu ta' 
sistemi integrattivi; jistieden il-Kummissjoni tistudja dawn il-possibilitajiet fid-dettall u 
tippreżenta strumenti leġiżlattivi xierqa li jippermettu l-implimentazzjoni ta’ approċċ 
differenti, li jindirizza l-effiċjenza enerġetika fil-livell tas-sistema u mhux biss fil-livell 
tal-prodott;

11. Jiddeplora ħafna l-progress limitat u t-tnaqqis fl-ambizzjoni fir-rigward tal-miżuri ta’ 
implimentazzjoni tal-Ekodisinn dwar il-prodotti li jużaw ammont importanti ta' enerġija, 
bħall-giżers u l-bojlers; huwa mħasseb li dan jirrifletti nuqqas ta’ appoġġ politiku mill-
Kummissjoni biex jintlaħqu l-objettivi tal-effiċjenza enerġetika;

12. Iqis li l-istrumenti kollha, inklużi t-tassazzjoni tal-vetturi u tal-fjuwil, it-tikkettar, l-
istandards minimi ta’ effiċjenza u miżuri li jtejbu u jiffavorixxu t-trasport pubbliku, huma 
meħtieġa b’urġenza biex jindirizzaw l-emissjonijiet mit-trasport;

13. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposta leġiżlattiva biex titfassal mill-ġdid id-
Direttiva dwar is-Servizzi tal-Enerġija li tinkludi l-obbligi għall-fornituri tal-enerġija li 
jnaqqsu l-konsum tal-enerġija; jinsisti li proposta bħal din għandha tiżgura kemm il-
parteċipazzjoni xierqa tal-SMEs fl-attivitajiet tal-effiċjenza enerġetika kif ukoll l-
inkoraġġiment għall-mobilizzazzjoni tal-familji individwali lejn għan komuni;

14. Jitlob lill-Kummissjoni tappoġġa u tippromwovi t-twaqqif u l-iżvilupp ta’ Netwerk 
Ewropew ta' Kurrent Dirett ta’ Vultaġġ Għoli (HVDC) kapaċi li jottimizza l-isfruttament 
ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, partikolarment l-enerġija mir-riħ u mill-ilma. Dan in-
netwerk għandu jipprovdi trażmissjoni ta’ enerġija fuq medda fit-tul b’telf żgħir ta' 
enerġija, filwaqt li bih jista' jkun hemm sinerġija fost is-sorsi kollha tal-enerġija 
rinnovabbli;

15. Jisħaq fuq l-importanza tas-sħana u l-enerġija kkombinati (CHP), u speċjalment ta' mikro-
CHP għal djar fejn joqogħdu minn familja sa tlieta, u jitlob lill-Kummissjoni teżamina l-
istrumenti regolatorji u finanzjarji meħtieġa biex jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tagħha, u 
tipproponi l-inizjattivi u l-miżuri regolatorji meħtieġa;

16. Jenfasizza l-importanza ta’ netwerk tas-sħana u l-enerġija kkombinati (CHP), jew netwerk 
għat-triġenerazzjoni, imqassam fuq għadd ta' impjanti żgħar, li jippermettu fil-prattika l-
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irduppjar tal-effiċjenza enerġetika globali; jirrimarka, barra minn hekk, li l-ħżin ta’ 
enerġija għat-tisħin u t-tkessiħ jista' jżid il-flessibbiltà tan-netwerk matul il-ħinijiet bl-
ogħla domanda, u jippermetti l-ġenerazzjoni tal-elettriku u l-ħażna tas-sħana meta l-
ġenerazzjoni taqbeż il-bżonnijiet lokali;

17. Jitlob qafas regolatorju li jiggarantixxi li finalment il-bini kollu, inkluż il-bini eżistenti, 
ikunu newtrali mil-lat ta’ klima;

18. Jenfasizza li għandu jkun hemm ċarezza dwar liema riżorsi finanzjarji jistgħu jiġu 
applikati għall-azzjonijiet u l-proġetti fil-qasam tal-effiċjenza enerġetika (bħalma hemm 
baġits definiti b'mod ċar għal azzjonijiet simili fil-qasam tal-enerġiji rinnovabbli).
Jirrimarka li għandu jsir l-aħjar użu mir-riżorsi disponibbli, pereżempju, fil-Fondi 
Strutturali u ta’ Koeżjoni, fil-Fond ELENA u fl-ammonti li jifdal mill-Pjan Ewropew ta' 
Rkupru Ekonomiku (EERP), li jistgħu jiġu applikati għal proġetti li jirrigwardaw l-
effiċjenza enerġetika jew l-enerġija rinnovabbli. Jinnota li, meta jkunu qed jiġu żviluppati 
strumenti finanzjarji ġodda, għandha tingħata attenzjoni għalihom u għal strumenti oħrajn 
li huma diġà disponibbli fl-Istati Membri, sabiex jinħolqu sinerġiji u tiġi evitata d-
duplikazzjoni;

19. Jisħaq fuq l-importanza ta’ finanzjament xieraq għall-effiċjenza enerġetika, inklużi parti 
mid-dħul li jiġi mill-irkantar taħt l-iskema tal-iskambju tal-kwoti ta’ emissjonijiet; jinsisti 
li l-effiċjenza enerġetika għandha tkun prijorità fil-Programm Qafas tar-Riċerka li jmiss 
(FP8);

20. Jirrakkomanda li jinħolqu fondi għall-effiċjenza enerġetika f'kull Stat Membru jew, bħala 
alternattiva, fond Ewropew għall-effiċjenza enerġetika. Is-somma tal-fondi, jew tal-fond 
Ewropew, għandha tammonta għal tal-anqas EUR 2 biljun fis-sena;

21. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa strumenti xierqa għall-Ewropa kollha b'sostenn 
għall-effiċjenza enerġetika u tikkoordinahom mal-Istati Membri biex jinħolqu aktar 
inċentivi u jintlaħaq l-għan li jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 kemm jista' jkun malajr;

22. Jirrimarka li l-integrazzjoni sħiħa ta’ kriterji ta' effiċjenza enerġetika fil-politiki tal-
akkwist pubbliku għandha tkun wieħed mill-għanijiet tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Effiċjenza 
Enerġetika l-ġdid;

23. Jirrimarka li l-effiċjenza enerġetika għandha tiġi integrata fl-oqsma kollha tal-politika 
rilevanti, bħall-finanzi, l-iżvilupp reġjonali u urban, it-trasport, l-agrikoltura, il-politika 
industrijali u l-edukazzjoni. Hu tal-fehma li d-definizzjoni b’mod sistematiku tal-
effiċjenza enerġetika bħala kriterju fil-proċeduri ta' akkwist pubbliku u bħala kundizzjoni 
għall-proġetti ffinanzjati pubblikament, tagħti spinta kbira lil din il-politika;

24. Jara l-opportunitajiet li t-tniġġis bid-dawl u l-effiċjenza enerġetika jiġu indirizzati fl-istess 
ħin permezz tas-sostituzzjoni tad-dawl pubbliku klassiku u spotlajts turistiċi fuq binjiet 
importanti fil-bliet b'sistemi ta' tidwil aktar effiċjenti u ffukati;

25. Jinsisti li għandha ssir enfasi akbar fuq l-analiżi tal-konsegwenzi ta' standards fl-effiċjenza 
enerġetika, inklużi r-rabta bejn il-prezz u l-kwalità tal-prodotti finali, l-effetti tal-
effiċjenza enerġetika u l-benefiċċji għall-konsumaturi; jirrikonoxxi li l-Kummissjoni 
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tanalizza dawn l-effetti kollha, iżda jinsisti li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jagħmlu sforz akbar fuq il-komunikazzjoni u l-kontroll tal-prodotti kollha, fosthom l-
importazzjonijiet, bħal pereżempju bozoz tad-dawl effiċjenti fl-użu tal-enerġija;

26. Jitlob li jitwaqqfu strateġiji Ewropej għat-taħriġ u ż-żieda fl-għarfien fir-rigward tal-
effiċjenza enerġetika. L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' teknoloġiji u sistemi effiċjenti fl-
użu tal-enerġija jirrikjedi t-taħriġ speċifiku tal-ħaddiema (bennejja, installaturi, periti, 
esperti, manifatturi, eċċ.) b'mod partikolari għall-finijiet tad-Direttiva dwar ir-Rendiment 
tal-Bini fl-Użu tal-Enerġija1. Jirrimarka, barra minn hekk, li jeħtieġ jiġu żviluppati 
programmi li jżidu l-għarfien biex il-konsumaturi u l-SMEs ikunu infurmati dwar kif 
għandhom inaqqsu l-konsum tagħhom tal-enerġija, u dan jista' jsir permezz tal-isforzi 
magħquda tal-aġenziji tal-enerġija u l-kmamar tal-kummerċ nazzjonali; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tinkludi l-edukazzjoni dwar l-effiċjenza enerġetika fil-Pjan ta’ Azzjoni 
għall-Effiċjenza Enerġetika rivedut;

27. Jirrimarka li wieħed mill-vantaġġi prinċipali tal-vetturi elettriċi huwa li jikkontribwixxu 
għat-titjib fil-kwalità tal-arja fiż-żoni urbani; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta bir-reqqa 
l-impatt tal-użu mifrux ta' karozzi elettriċi f'termini ta’ effiċjenza enerġetika u ta' 
konformità mal-objettivi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2;

28. Jenfasizza li biex jintlaħqu l-objettivi tal-effiċjenza enerġetika msemmija hawn fuq, huwa 
kruċjali li jsir investiment fis-settur tat-trasport, speċjalment fis-sistemi ferrovjarji u tat-
trasport urban, biex jitnaqqas l-użu tal-mezzi li jeħtieġu aktar enerġija;

29. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħti sehem prominenti lill-effiċjenza enerġetika fil-White 
Paper mħabbra dwar il-ġejjieni tat-trasport, bi proposti dwar standards aktar stretti ta’ 
effiċjenza tal-vetturi, il-ġestjoni tal-veloċità, il-promozzjoni ta’ ċaqliqa lejn forom tat-
trasport u tat-trasport pubbliku li jaħlu anqas enerġija, u l-promozzjoni ta’ fjuwils 
rinnovabbli u alternattivi;

30. Iqis li huwa neċessarju li, fil-proċessi tat-trattament tal-iskart, jiġi evitat li jkun hemm telf 
ta’ bijogass u ta’ sħana permezz tal-irkupru u l-ġenerazzjoni tal-fwar u/jew tal-elettriku. 
Hu tal-fehma li l-impjanti tat-trattament tal-iskart li ma jkollhom l-ebda forma ta' rkupru 
tas-sħana jew ġenerazzjoni ta’ enerġija ma għandux jingħatalhom permess;

31. Jagħti importanza kbira lill-proċessi tal-ippjanar fil-livell Ewropew. L-effiċjenza 
enerġetika għandha tingħata l-attenzjoni xierqa fil-Pjan ta’ Azzjoni tal-Enerġija 2011-
2020. Il-Pjan ta’ Azzjoni Ewropew għall-Effiċjenza Enerġetika l-ġdid għandu jiġi 
ppreżentat mill-aktar fis possibbli, u l-effiċjenza enerġetika għandu jkollha sehem 
importanti fil-Pjan Direzzjonali tal-ġejjieni għal sistema enerġetika u ekonomija 
b’emissjonijiet baxxi tal-karbonju sal-2050;

32. Jirrimarka li, għalkemm huwa ċar li l-iffrankar fl-enerġija jġib miegħu opportunitajiet 
kummerċjali, is-suq tas-servizzi tal-enerġija għadu limitat u fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi l-
għadd ta' kumpaniji għadu pjuttost żgħir. Jinnota li l-Kumpaniji tas-Servizzi tal-Enerġija 
attivi jistgħu jistimulaw l-azzjonijiet u jgħinu biex jipprovdu soluzzjonijiet ta' 

                                               
1 Id-Direttiva 2010/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-bini 

fl-użu tal-enerġija (tfassil mill-ġdid).
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finanzjament fis-setturi kollha tal-enerġija finali. Huwa tal-fehma li fis-settur tal-bini 
għandha tingħata spinta lir-rinnovament u t-tagħmir effiċjenti, li fit-trasport għandhom 
jintużaw vetturi effiċjenti bl-aħjar mod, u li fl-industrija għandu jkun indirizzat il-
potenzjal ekonomiku kbir ta' proċessi aktar effiċjenti;

33. Jenfasizza l-fatt li wara l-effiċjenza enerġetika fis-sors (jiġifieri fil-produzzjoni tal-
enerġija primarja), għandu jiġi indirizzat bħala prijorità t-telf tal-enerġija (elettrika) matul 
it-trasport fin-netwerks. Il-mixja lejn sistema ta’ produzzjoni aktar deċentralizzata tnaqqas 
id-distanzi tat-trasport kif ukoll it-telf ta' enerġija matul it-trasport;

34. Iħeġġeġ lill-industriji (petro)kimiċi fl-UE jtejbu l-irkupru tal-enerġija matul il-flaring;

35. Jinnota li t-titjib fl-effiċjenza tar-riżorsi jwassal ukoll għal vantaġġi sinifikanti fl-
effiċjenza enerġetika;
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