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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 effiċjenti meta titqies l-ispiża 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. Jirrimarka li, filwaqt li l-UE għandha mira vinkolanti ta' 20% għas-sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli sal-2020 u direttiva fis-seħħ li tistabbilixxi l-metodu biex tintlaħaq din il-mira, 
l-effiċjenza enerġetika, li hi strument aktar effiċjenti meta titqies l-ispiża, 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; u jistieden lill-Kummissjoni 
tippreżenta, sa tmiem l-2010, proposta leġiżlattiva simili għad-Direttiva dwar is-sorsi tal-
enerġija rinnovabbli li tintroduċi mira vinkolanti għat-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija 
b'25%;

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

4. 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;

5. 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 l-
parteċipazzjoni xierqa tal-SMEs fl-attivitajiet tal-effiċjenza enerġetika;

6. Jenfasizza 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.


