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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi, skont il-previżjonijiet tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija (AIE), sal-2035, l-
emissjonijiet tal-karbonju globali relatati mal-enerġija x’aktarx li se jiżdiedu b’21% aktar 
mil-livell tal-2008 jekk il-pajjiżi jimplimentaw l-impenji tagħhom li saru fil-Qbil ta’ 
Kopenħagen b’mod prudenti li u mbagħad dan jagħmilha possibbli li t-tisħin globali 
ulterjuri jiġi llimitat għal 2°C; billi l-pajjiżi li ma jagħmlux parti mill-OECD huma 
meqjusa li huma responsabbli għaż-żieda mbassra fl-emissjonijiet dinjija1,

B. billi skont iċ-ċifri tal-AIE, l-UE hija responsabbli għal 13% biss tal-emissjonijiet globali 
ta’ CO2,

C. billi, skont id-Direttiva tal-ETS, l-iskema tal-ETS għandha tippromwovi tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’mod kosteffikaċi u ekonomikament 
effiċjenti;

Analiżi tal-mira ta’ 20% llum

Aspetti tal-politika industrijali

1. Jenfasizza li l-kriżi ekonomika wasslet għal tnaqqis sinifikanti fil-produzzjoni industrijali 
u fit-tkabbir ekonomiku u għal żieda fl-impjiegi u, fl-istess ħin, għal inqas emissjonijiet u 
għal tnaqqis fil-konsum tal-enerġija; jemmen li dan it-tnaqqis tal-emissjonijiet 
m’għandux jiġi interpretat bħala sinjal li l-UE qiegħda fit-triq biex tilħaq il-mira ġenerali 
tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tagħha; jirrikonoxxi li minkejja li l-installazzjonijiet 
jibbenefikaw minn kwoti żejda, il-kriżi ekonomika madankollu taf affettwat il-kapaċità li 
għandha l-industrija biex tinvesti fit-tnaqqis ulterjuri tal-emissjonijiet;

2. Jenfasizza li ċ-Ċina hija l-mexxej dinji fl-installazzjoni ta’ windfarms, li l-manifatturi 
Ċiniżi u Indjani tat-turbini tar-riħ huma fost l-ewwel għaxar manifatturi ta’ dan it-tip, u li 
attwalment iċ-Ċina u t-Tajwan jipproduċu l-parti l-kbira tal-pannelli fotovoltajċi 
mibjugħa fis-suq internazzjonali; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu passi 
biex jippromwovu l-iżvilupp u l-produzzjoni ekoeffiċjenti fl-UE ta’ dawn it-teknoloġiji u 
ta’ teknoloġiji innovattivi u ġodda meħtieġa biex jintlaħqu l-miri ambizzjużi li 
jirrigwardaw it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra; 

3. Jinnota li skont l-informazzjoni li waslet minn setturi industrijali differenti hemm 
indikazzjonijiet ċari li d-dispożizzjonijiet tal-politika tal-klima tal-UE, bħalma hi l-ETS, 
diġà qed iwasslu għal rilokazzjoni tal-produzzjoni, u huwa preokkupat li l-prezzijiet 
ogħla tal-karbonju se jkomplu jaggravaw din it-tendenza;

Aspetti tal-politika dwar l-enerġija
                                               
1 Rapport tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija (AIE) tad-9 ta’ Novembru 2010, intitolat “World Energy 
Outlook 2010”.
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4. Jaqbel mas-suppożizzjoni tal-Kummissjoni u tal-AIE li kwalunkwe dewmien fir-rigward 
tal-investimenti fit-tnaqqis tal-emissjonijiet u fit-teknoloġiji rilevanti tal-enerġija se 
jwassal għal spejjeż ikbar fi stadju iktar tard; jikkunsidra li, biex tilaħaq il-mira fit-tul ta’ 
tnaqqis ta’ bejn 80 u 95% sal-2050, kif ikkonfermat għal darb’oħra mill-Kunsill Ewropew 
fl-4 ta’ Frar 2011, l-UE trid tħaffef l-isforzi tagħha; jilqa’, għalhekk, l-intenzjoni tal-
Kummissjoni li tippjana trajettorji mfassla biex jintlaħqu l-miri fit-tul bl-aktar mod 
effiċjenti u effikaċi;

5. Huwa preokkupat ħafna li l-UE mhix fit-triq biex tilħaq il-miri biex jitnaqqas il-konsum 
tal-enerġija b'20% apparagun mal-projezzjonijiet għall-2020, minħabba nuqqas ta' 
impenn, ambizzjoni u investiment min-naħa tal-Istati Membri u mill-UE nnifisha; 
japprova bis-sħiħ il-konklużjoni li wieħed jasal għaliha mill-komunikazzjoniet tal-
Kummissjoni msemmija “Pjan Ewropew għall-Effiċjenza Enerġetika 2011” u “Pjan 
direzzjonali għal ekonomija kompetittiva b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju fl-
2050” li l-politiki dwar l-effiċjenza tal-enerġija huma kruċjali sabiex ikomplu jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-karbonju; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-
miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-enerġija – b’mod partikolari tal-bini u tas-sistemi ta’ 
tisħin urban u t-trasport - jirċievu aktar fondi fil-qafas finanzjarju multiannwali li jmiss; 
jiddeplora l-fatt li ma kienx hemm enfasi ikbar fuq l-effiċjenza tal-enerġija meta l-Kunsill 
Ewropew iddiskuta l-prijoritajiet ta' enerġija fl-4 ta’ Frar 2011;

6. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-mira attwali ta’ 20% hija bbażata fuq taħlita tal-enerġija, 
li f’ċerti Stati Membri tinkludi l-enerġija nukleari; jilqa’ d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li l-
impjanti tal-enerġija nukleari fl-UE għandhom jiġu soġġetti għat-testijiet tal-istress, 
sabiex ikunu jistgħu jiġu adottati l-miżuri meħtieġa li jiżguraw is-sikurezza tagħhom; 
jemmen li d-deċiżjoni ta’ ċerti Stati Membri li jagħlqu wħud mir-reatturi nukleari 
eżistenti, u ż-żieda fl-investiment fil-kostruzzjoni ta’ impjanti tal-enerġija nukleari ġodda, 
jistgħu jirriżultaw fir-reviżjoni, min-naħa ta’ xi Stati Membri, tal-miżuri nazzjonali 
adottati biex tintlaħaq il-mira ta’ 20%;

7. Jilqa’ l-fatt li skont il-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali tal-enerġija rinnovabbli lppreżentati 
riċentement l-UE tista’ tmur lil himm mill-għanijiet tagħha ta' enerġija rinnovabbli jekk 
il-pjanijiet ta’ azzjonijiet jiġu implimentati b’mod sħiħ u jekk jitjiebu l-istrumenti ta’ 
finanzjament; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja mill-qrib dik l-implimentazzjoni u 
taħdem favur il-ħolqien ta’ ambjent ta’ investiment stabbli fil-perjodu sal l-2020 u lil hinn 
u favur il-kisba ta’ integrazzjoni aħjar tas-suq għall-enerġija rinnovabbli; jistieden lill-
Kummissjoni tanalizza u, jekk ikun xieraq, iżżid il-mira vinkolanti tal-enerġija 
rinnovabbli wara l-2020;

8. Jistieden lill-UE tagħmel sforzi akbar biex biex iżżid is-sehem tal-enerġiji rinnovabbli fis-
settur tal-elettriku u toħloq il-kundizzjonijiet għal netwerks intelliġenti, sabiex tiġi 
garantita l-produzzjoni tal-enerġija li aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar issir deċentralizzata; 
jenfasizza li, biex jinkiseb dan, għandu jkun hemm aktar investimenti fil-proġetti tal-
infrastruttura tal-enerġija;

9. Jinnota li, minħabba għadd ta’ ostakoli tas-suq u anki regolatorji, għadhom ma ġewx 
sfruttati bosta opportunitajiet tal-iffrankar tal-enerġija fl-UE; jitlob li jiġu stabbiliti miri 
għall-użu ta’ enerġiji rinnovabbli, li jiġu stabbiliti standards tal-prodotti għall-prodotti li 
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huma effiċjenti f’sens ta’ enerġija u li jiġi promoss l-akkwist pubbliku li jippromwovi l-
kuxjenza ambjentali;

10. Jenfasizza r-rwol importanti tas-sistemi ta’ distribuzzjoni intelliġenti u l-arloġġi tad-dawl 
intelliġenti fl-integrazzjoni tal-elettriku minn sorsi differenti, inklużi sorsi rinnovabbli; 
jilqa’ l-ħidma tat-taskforce dwar l-arloġġi tad-dawl intelliġenti u l-mandat tal-
istandardizzazzjoni 441 tat-12 ta’ Marzu 2009 maħruġ lis-CEN, is-CENELEC u l-ETSI 
rigward l-iżvilupp ta’ arkitettura miftuħa fil-qasam tal-istrumenti tal-kejl, u jitlob lill-
Kummissjoni tressaq għadd ta’ rakkomandazzjonijiet u proposti leġiżlattivi kemm jista’ 
jkun malajr għall-użu sħiħ tagħhom, filwaqt li tingħata importanza partikolari fir-rigward 
tat-tfassil ta’ standards u l-potenzjal tal-l-arloġġi tad-dawl intelliġenti li jiffrankaw l-
enerġija; ifakkar fit-talba tiegħu li jiġi stabbilit bħala għan ta’ politika li sal-2015 50% tad-
djar fl-Ewropa ikunu mgħammra b’arloġġi tad-dawl intelliġenti1;

11. Jenfasizza li l-ICT tista’ ttejjeb il-mezzi ta’ trasport fit-toroq u tista’ tikkontribwixxi iktar 
biex jiġi ffaċilitat l-użu ta’ karozzi aktar sikuri, intelliġenti u ekoloġiċi fl-Ewropa; 
jenfasizza r-rwol tal-Aġenda Diġitali, li għandha tagħti prijorità lill-potenzjal ambjentali 
tal-karozzi intelliġenti u t-toroq intelliġenti, kif ukoll lill-proġetti pilota tal-R&D għat-
tagħmir tal-V2V u l-V2R;

12. Jinnota li, kif ġie enfasizzat fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-4 ta’ Frar 2011, l-
istandards tekniċi għas-sistemi ta’ distribuzzjoni intelliġenti għandhom jiġu adottati sa 
mhux aktar tard minn tmiem l-2012;

13. Jenfasizza li huwa importanti ħafna li tiġi adattata politika tal-istandardizzazzjoni tal-ICT 
għall-iżviluppi tas-swieq li jitolbu l-interoperabilità, ħaġa li se twassal għal ħidma iktar 
mgħaġġla fuq l-istandards tekniċi għall-vetturi elettriċi u s-sistemi ta’ distribuzzjoni 
intelliġenti u l-arloġġi tad-dawl intelliġenti, bl-għan li titlesta sal-2012;

14. Jinnota li l-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni iktar mgħaġġla u s-sejbien ta’ modi ġodda ta’ 
finanzjament għal proġetti ta’ infrastruttura ġodda u b’mod partikolari innovattivi u 
effiċjenti f’sens ta’ enerġija huma prerekwiżit sabiex l-enerġija Ewropea u l-miri tal-
klima jintlaħqu fil-ħin ippjanat; jenfasizza li l-proġetti tal-infrastruttura tal-enerġija ġodda 
għandhom ikunu konsistenti mal-politiki fit-tul tal-UE dwar l-enerġija u l-klima;

15. Jilqa’ l-ftehima dwar l-użu ta’ fondi mhux impenjati mill-Pjan għall-Irkupru Ewropew 
(proġetti dwar l-enerġija) biex jiġi stabbilit strument finanzjarju ddedikat biex jiġu 
appoġġati inizjattivi tal-enerġija sostenibbli fil-livell lokali u f’dak reġjonali; jitlob 
sorveljanza mill-qrib ta’ dan l-istrument sabiex jiġi vvalutat jekk tali tip ta’ finanzjament 
jistax iservi bħala mudell għal strumenti futuri biex jiġu ffinanzjati investimenti 
sostenibbli u b’livelli baxxi ta’ karbonju;

Aspetti tar-riċerka u tal-innovazzjoni

16. Jinnota li l-mira politika għall-infiq fir-riċerka skont l-istrateġija UE 2020 ta’ 3% tal-PDG 
tikkonsisti f’sehem ta’ nfiq (ta’ 2%) min-naħa tas-settur privat u (1%) min-naħa tas-settur 

                                               
1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta’ Mejju 2010 dwar Aġenda Diġitali ġdida għall-Ewropa: 2015.eu 
(2009/2225(INI)).
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pubbliku; jinnota li għad hemm problemi speċifiċi biex tintlaħaq il-mira ta’ 3%, b’mod 
partikolari fil-qasam tal-infiq fir-riċerka min-naħa tas-settur privat; jinnota li n-nuqqas ta’ 
impenn fil-qasam tal-finanzjament tar-riċerka qed ixekkel l-iżvilupp ta’ teknoloġiji li 
jirrispettaw il-klima li huma verament effiċjenti f’sens ta’ enerġija;

17. Jiddeplora l-fatt li permezz tas-sussidju tal-prezzijiet tal-enerġija u n-nuqqas ta’ 
applikazzjoni ta’ restrizzjonijiet jew kwoti fuq l-emissjonijiet tas-CO2, ċerti pajjiżi barra 
mill-UE qed jieħdu vantaġġ kompetittiv kumparattiv; jenfasizzali li, minħabba li l-
emissjonijiet ta’ CO2 tagħhom mhumiex ristretti u għalhekk huma irħas, dawn il-pajjiżi 
jafu jkunu inqas ħerqana li jidħlu fi ftehim multilaterali globali kontra t-tisħin globali;

Alternattivi u għodod biex wieħed imur lil hinn mill-mira ta’ 20%

18. Jitlob l-applikazzjoni ta’ prinċipju ġenerali li l-UE għandha ssegwi l-iktar triq kosteffikaċi 
biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ CO2 filwaqt li tappoġġa l-użu f’waqtu ta’ investimenti u 
teknoloġiji innovattivi promettenti li jkunu allinjati mal-mira fit-tul tal-UE rigward il-
klima; jemmen li l-prinċipju ta’ sussidjarjetà għandu jiġi rispettat fl-implimentazzjoni ta’ 
dak il-prinċipju;

Miżuri tal-enerġija

19. Jitlob li l-effiċjenza tal-enerġija tkun il-prijorità fil-miżuri futuri tal-politika dwar il-
klima; jirrikonoxxi li, skont il-Pjan Direzzjonali 2050 tal-Kummissjoni, jekk l-UE 
tissodisfa l-impenji tagħha tal-politiki attwali tagħha, b’mod partikolari l-ilħuq tal-
objettiv ta’ effiċjenza tal-enerġija ta’ 20% sal-2020, dan jippermettilha tnaqqas l-
emmissjonijiet tagħha internament b’25% jew iżjed sal-2020; jinnota li skont l-analiżi tal-
Kummissjoni dan il-livell ta’ tnaqqis xorta jkun fit-triq kosteffikaċi lejn il-mira ta’ 
tnaqqis fit-tul ta’ 80-95% fl-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra mil-livelli tal-1990 
u li approċċ inqas ambizzjuż iwassal għal kostijiet ġenerali ogħla b’mod sinifikanti matul 
il-perjodu kollu;

20. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi qadas legali effikaċi biex tiżgura li l-Istati 
Membri jimplimentaw b'mod sħiħ l-impenji ta' ffrankar tal-enerġija tagħhom sal-202, 
billi tintroduċi rekwiżit li l-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali dwar l-Effiċjenza tal-Enerġija 
(NEEAPs) iridu jkunu approvati mill-Kummissjoni, jew permezz ta' miżuri oħrajn;
jistieden lill-Kummissjoni tiffaċilita u tissorvelja l-implimentazzjoni tal-NEEAPs u 
tikkunsidra proċeduri ta’ ksur, meta dan ikun neċessarju, fil-każ ta’ nuqqas ta’ 
konformità; f’dak ir-rigward, ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Diċembru 2010 
dwar r-Reviżjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni għall-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija1;

21. Iqis li l-approċċi settorjali flimkien ma’ limiti fuq l-ekonomija kollha fil-pajjiżi 
industrijalizzati jistgħu jikkontribwixxu għar-rikonċiljazzjoni tal-azzjoni dwar il-klima 
mal-kompetittività u t-tkabbir ekonomiku; jenfasizza l-importanza li jiġi adottat approċċ 
olistiku, orizzontali u settorjali għall-emissjonijiet tal-industrija bħala valur miżjud 
b’rabta man-negozjati internazzjonali u l-miri Ewropej ta’ CO2;

22. Jenfasizza li l-iffrankar tal-enerġija li jinkiseb permezz ta' titjib fl-effiċjenza tal-enerġija 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA-PROV(2010)0485.
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joffri l-potenzjal l-iktar kosteffikaċi biex jiġi żgurat tnaqqis ulterjuri ta’ CO2; jiġbed l-
attenzjoni għall-potenzjal mhux sfruttat fl-oqsma tal-aħjar prestazzjoni enerġetika tul iċ-
ċiklu tal-ħajja tal-bini, b’mod partikolari l-bini eżistenti, is-settur tat-trasport (inkluż it-
trasport bl-ajru), l-akkwist pubbliku, il-manifattura ta’ prodotti b’konsum għoli tal-
enerġija u l-produzzjoni it-trasformazzjoni u d-distribuzzjoni tal-enerġija, inklużi t-tisħin 
u t-tkessiħ distrettwali; itenni li l-miżuri konkreti f’dawn l-oqsma huma essenzjali u 
jiġbed l-attenzjoni għall-proposti rilevanti inklużi fir-rapporti Bendtsen u Kolarska-
Bobińska; iħeġġeġ li l-miżuri ta’ ffrankar tal-enerġija għandhom jiġu implimentati l-
ewwel u qabel kollox fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali u li għandha tiġi żviluppata 
strateġija tal-komunikazzjoni għall-proġetti tal-UE sabiex kemm l-impriżi kif ukoll il-
konsumaturi jiġu pprovduti b’informazzjoni kompluta; jenfasizza l-potenzjal fl-
introduzzjoni ta’ skema għall-obbligi tal-iffrankar tal-enerġija għall-industrija tal-
enerġija, kif issuġġerit mill-Pjan għall-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija tal-Kummissjoni, li 
diġà kellu effett pożittiv f’ċerti Stati Membri;

23. Jiġbed l-attenzjoni għall-potenzjal tal-iffrankar tal-enerġija tal-SMEs, minħabba llum il-
ġurnata xi 24% tal-SMEs Ewropej biss qed jimplementaw b’mod attiv miżuri biex 
inaqqsu l-impatt ambjentali tagħhom; jenfasizza li filwaqt li hemm tal-anqas konsulent 
finanzjarju wieħed għad-dispożizzjoni ta’ kull SME, dawn m’għandhomx dan it-tip ta’ 
konsulenza dwar l-iffrankar tal-enerġija u l-effiċjenza tal-enerġija, u se jkollhom bżonn 
ukoll l-għajnuna ta’ espert dwar l-ambjent u l-enerġija;

24. Jinnota li skont il-Kummissjoni, hemm kważi €8 biljun mill-fondi tal-UE għall-effiċjenza 
tal-enerġija, li għadha ma saretx talba għalihom; jilqa’ għalhekk l-intenzjoni tal-
Kummissjoni li tiffaċilita u tippromwovi l-użu tal-Fondi Strutturali għal proġetti ta’ 
rinnovament tal-bini li jirrigwardaw l-enerġija; jistenna li jkun hemm inizjattivi konkreti, 
inklużi rigward id-dispożizzjonijiet ta’ finanzjament;

25. Jenfasizza li biex il-miri tal-klima tal-UE jsiru iktar stretti, dan jimplika żieda sostanzjali 
fl-isforzi u l-investimenti fir-rigward tal-iżvilupp u l-użu rapidu ta’ teknoloġiji sostenibbli 
u b’livelli baxxi tal-karbonju, sistemi ta’ distribuzzjoni intelliġenti u riċerka li tirrigwarda 
l-enerġija; jikkunsidra li huwa kruċjali li finanzjament adegwat għandu jiġi żgurat għall-
Pjan SET wara l-2013; jenfasizza li strateġija tal-enerġija bl-ambizzjoni li jintlaħqu l-miri 
tal-klima ta’ aktar minn 20% jeħtieġ tkun ibbażata fuq it-teknoloġiji tal-enerġija kollha 
favur il-klima;

26. Jinnota li l-Kummissjoni identifikat bżonnijiet ta’ investiment ta’ €1 triljun fil-qasam tal-
kapaċità tal-ġenerazzjoni tal-enerġija u fl-aġġornament tal-infrastruttura tat-trażmissjoni u 
d-distribuzzjoni tal-enerġija tal-UE sal-2020, u dan, prinċipalment, irid jiġi ffinanzjat 
permezz ta’ tariffi tal-enerġija; jitlob li jsiru dawn l-investimenti, bl-għan li jiġi 
kkompletat suq intern u interkonness tal-enerġija li jiżgura s-sigurtà tal-provvista, filwaqt 
li titjieb l-integrazzjoni tal-enerġiji rinnovabbli fis-sistema tal-enerġija Ewropea, u filwaqt 
li tittieħed inkunsiderazzjoni n-natura speċifika tat-taħlita tal-enerġija ta’ kull pajjż; 
tiżdied l-effiċjenza tal-enerġija u jingħata lok biex il-konsumaturi jkunu jistgħu 
jibbenefikaw minn teknoloġiji ġodda; jenfasizza l-bżonn ta’ interkonnetturi tal-elettriku 
bejn l-Istati Membri sabiex jiġu sfruttati b’mod sħiħ l-investimenti massiċċi li qed isiru, 
b’mod partikolari fl-enerġija rinnovabbli, f’għadd ta’ pajjiżi;
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Miżuri tal-politika industrijali

27. Jitlob li l-skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet tiżgura s-sigurtà tal-investiment 
fit-tul kief ukoll tipprovdi għal mekkaniżmi flessibbli f’każ ta’ tnaqqis ekonomiku (eż. 
biex jiġu evitati allokazzjonijiet żejda);

28. Iqis li l-integrazzjoni tal-approċċi settorjali fl-iskema tal-UE għan-negozjar ta’ 
emissjonijiet tista’ żżid l-effiċjenza ekonomika ġenerali fil-pajjiżi parteċipanti kollha; 
jenfasizza li ta’ min wieħed iqis il-benefiċċji tal-estensjoni tal-approċċi settorjali biex jiġu 
koperti aktar setturi u pajjiżi;

29. jirrikonoxxi l-importanza dejjem ikbar tat-teknoloġiji għall-qbid u l-ħżin tal-karbonju 
(CCS), bħala stadju tranżizzjonali fit-triq lejn provvista tal-enerġija mingħajr fjuwils 
fossili fit-tul, fit-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju, mhux biss fis-settur tal-enerġija, 
filwaqt li jinnota li l-investimenti fis-CCS jistgħu jirrikjedu prezz tal-karbonju 
sostanzjalment ogħla meta mqabbel mal-livelli tal-lum; jenfasizza li l-aċċettazzjoni 
soċjali hija neċessarja għal evalwazzjoni komprensiva tal-proġetti tas-CCS potenzjali; 
jenfasizza l-fatt li l-pjan direzzjonali tas-CCS tal-AIE, fl-2030 nofs il-proġetti kollha tas-
CCS se jkunu fis-settur tal-manifattura industrijali; jinnota li s-ssodisfar tal-kriterji li l-
impjanti tal-enerġija ġodda li jaħdmu bil-faħam huma meħtieġa jissodisfaw, skont id-
dispożizzjonijiet tal-pakkett tal-klima u l-enerġija dwar il-qbid u l-ħżin tal-karbonju, 
għandu jkun prekundizzjoni sabiex tibda l-kostruzzjoni ta’ impjanti tal-enerġija li jaħdmu 
bil-gass; jinnota li l-implimentazzjoni ta’ dawn it-teknoloġiji m’għandhiex isservi biex 
titnaqqas il-kompetittività tal-industrija Ewropea; 

30. Jitlob lill-Kummissjoni tipproponi immedjatament modijiet biex l-UE tikkomplementa 
bl-aqwa mod il-miżuri tagħha għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima bi sforzi biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet mingħajr CO2, bħal pereżempju l-HFCs, li huma l-
inkwinant tal-klima li qed jikber bl-aktar rata mgħaġġla fid-dinja, u l-HFC23; jistieden 
lill-Kummissjoni tippromwovi l-inizjattiva biex il-produzzjoni tal-HFC tiġi introdotta fil-
Protokoll ta’ Montreal u biex tikkonkludi ftehimiet bilaterali ma’ pajjiżi terzi dwar il-
mitigazzjoni tal-impatt tal-HFC23, bl-għan li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
mingħajr CO2 u jittaffa l-impatt tal-HFC23, b’mod kosteffikaċi, bi spiża fuq l-akkwist 
pubbliku li tkun aktar baxxa mill-prezzijiet attwali tal-karbonju;

31. Jinnota l-kontribut tal-enerġija nukleari fir-rigward tat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ CO2, 
billi jekk jingħalqu l-impjanti tal-enerġija nukleari li qed joperaw fl-UE l-emissjonijiet 
jiżdiedu b’50%; 

32. Jinnota li fir-rigward tal-futur tal-antraċit u tal-faħam kannella, it-teknoloġija tas-CCS 
m’għandhiex titqies bħala l-unika alternattiva għaż-żamma tal-użu tal-faħam fl-
ekonomija tal-UE, u li tekonoloġiji ta’ faħam oħra b’livelli baxxi ta’ emissjoni għandhom 
jiġu żviluppati u introdotti wkoll;

Miżuri tar-riċerka u tal-innovazzjoni

33. Jenfasizza li l-iżvilupp u l-użu ta’ teknoloġiji innovattivi huma fatturi kruċjali fil-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima u, fl-istess ħin, fil-persważjoni tas-sħab tal-UE madwar id-dinja li 
t-tnaqqis fl-emissjonijiet huwa fattibbli mingħajr telf fil-kompetittività u fl-impjiegi; iqis 
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essenzjali li l-Ewropa għandha tmexxi bl-eżempju billi żżid b’mod sostanzjali n-nefqa 
ddedikata għar-riċerka dwar it-teknoloġiji li jirrispettaw il-klima u dwar teknoloġiji 
industrijali effiċjenti f’sens ta’ enerġija fi ħdan il-Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni li għandu jkun allinjat b’mod xieraq mat-teknoloġiji tal-enerġija starteġiċi 
stipolati fil-Pjan SET; jenfasizza l-ħtieġa li l-Ewropa jkollha rwol minn ta’ quddiem nett 
fir-riċerka dwar il-klima u dwar it-teknoloġiji effiċjenti f’termini ta’ enerġija u li għandha 
tiżviluppa koperazzjoni xjentifika mill-qrib fil-qasam ma’ sħab internazzjonali, bħalma 
huma l-pajjiżi BRIC u l-Istati Uniti;

34. Jenfasizza l-potenzjal li għandha l-agrikoltura biex tikkontribwixxi bil-kbir fil-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima u, b’mod partikolari, il-potenzjal li jintuża l-iskart agrikolu fil-
produzzjoni tal-enerġija sostenibbli, u b’hekk jinħoloq fluss ta’ dħul addizzjonali għall-
bdiewa; huwa tal-fehma li l-PAK għandha tkun għodda li tgħin lill-Istati Membri jiksbu 
miri li jirrigwardaw it-tibdil fil-klima u li għandha tgħin lill-bdiewa jisfruttaw il-
benefiċċji li joffri t-tkabbir ekoloġiku; huwa tal-fehma li l-komponent ekoloġiku tal-PAK 
għandu jkun parti mill-arranġamenti ta’ ħlasijiet diretti fl-ewwel pilastru biex ma jkunx 
hemm proċeduri amministrattivi kkumplikati, jiġi żgurat li l-bdiewa jingħataw inċentivi 
għall-impenji ambjentali tagħhom u tiġi żgurata implimentazzjoni uniformi fost l-Istati 
Membri;

35. Jagħti importanza partikolari lill-koordinazzjoni bejn il-mekkaniżmi tal-protezzjoni tal-
privattivi Ewropej fil-qasam tal-iffrankar tal-enerġija u l-enerġija rinnovabbli sabiex jiġi 
ffaċilitat l-aċċess għall-proprjetà intellettwali ta’ valur li għadu ma sarx użu minnu; 
jenfasizza l-ħtieġa li tiġi attivata l-privattiva Ewropea ppjanata bħala prijorità fl-oqsma 
tal-iffrankar tal-enerġija u l-enerġija rinnovabbli.

36. Jenfasizza l-ħtieġa li l-emissjonijiet tas-CO2 jitrażżnu fis-settur tat-trasport permezz tal-
ħolqien ta' infrastrutturi standardizzati Ewropej għall-vetturi elettriċi u ta’ aktar inċentivi 
biex jintuża bijofjuwils sostenibbli tat-tieni ġenerazzjoni bħala alternattiva għall-fjuwils 
fossili;

37. Iqis li l-livellar tat-tranżizzjoni lejn ekonomija b’livelli baxxi ta’ emissjonijiet ta’ 
karbonju u titwitta t-triq għal suq globali tal-karbonju, l-approċċi settorjali flimkien ma’ 
limiti għall-ekonomija kollha fil-pajjiżi industrijalizzati, jistgħu jkunu parti wkoll mill-
qafas internazzjonali ta’ wara l-2012 għall-azzjoni rigward il-klima;

38. Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li l-politiki ta’ azzjoni rigward il-klima jkunu 
immirati lejn trajettorji fit-tul u jappoġġa l-idea ta’ miri intermedji, bħal pereżempju 
għall-2030; jinsab konvint li l-miri realistiċi fuq perjodu medju u twil ta’ żmien jipprovdu 
inċentivi iktar ċari biex l-investituri jkunu jistgħu jinvolvu ruħhom f’investimenti 
sostenibbli, u li l-iffissar ta’ miri ogħla fil-qafas 2020 attwali jista’ jkun ambizzjuż wisq 
minn perspettiva ta’ investiment;

Kobenefiċċji u impatti

39. Jinnota li, skont il-valutazzjoni tal-Kummissjoni, jekk tiġi stabbilita mira ta’ tnaqqis ogħla 
dan iwassal għal tnaqqis fl-importazzjonijiet ta’ żejt u gass ta’ massimu ta’ EUR 40 biljun 
sal-2020, bil-prezz taż-żejt ikkalkulat għal US$ 88 kull barmil fl-2020; jilqa’ l-fatt li d-
dipendenza tal-UE fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija għaldaqstant tista’ titnaqqas 
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b’massimu ta’ 56%;

40. Jirrikonoxxi li filwaqt li jservi ta’ inċentiv biex jiġu żviluppati teknoloġiji b’livelli baxxi 
ta’ karbonju, l-issikkar tal-mira ta’ tnaqqis tal-ETS iwassal għal żieda ulterjuri fil-
prezzijiet tal-elettriku - jekk dan ma jkunx akkumpanjat b’miżuri ambizzjużi ta’ 
effiċjenza tal-enerġija - u fl-ispejjeż tal-elettriku u dan ikun ta’ preokkupazzjoni kbira 
għall-konsumaturi u l-industriji tal-UE; jikkunsidra li skont l-istħarriġ reċenti tal-
Ewrobarometru l-prezzijiet tal-enerġija stabbli u siguri huma ta’ preokkupazzjoni kbira 
għall-pubbliku; jinnota li d-direttiva tal-ETS tippermetti li l-Istati Membri jikkumpensaw 
għall-prezzijiet ogħla tal-elettriku għall-industriji elettrointensivi billi jagħtu għajnuna 
Statali;

41. Jenfasizza ż-żieda potenzjali fil-kompetittività Ewropea permezz tal-innovazzjoni u ż-
żieda fl-investimenti, li tista’ tirriżulta mit-trasformazzjoni f’ekonomija sostenibbli; 
jenfasizza l-fatt li l-isforzi ikbar ta' mitigazzjoni tal-UE joħolqu vantaġġi f'termini ta' 
kostijiet għall-kompetituri internazzjonali tal-UE f’għadd ta’ setturi u, fl-istess ġin, 
iwassllu għal marġini kompetittivi għall-kumpaniji tal-UE fil-qasam tat-teknoloġiji tal-
klima; jikkunsidra li għall-kompetituri tal-UE fis-setturi kkonċernati, l-iffirmar ta' ftehim 
internazzjonali jfisser li jkollhom iċedu dawk il-vantaġġi f'termini ta' kostijiet, filwaqt li l-
marġini kompetittiv tal-UE x'aktarx li ma jiġix affettwat;

42. Jenfasizza li l-innovazzjoni favur il-klima fl-Ewropa hija neċessarja biex tinżamm 
pożizzjoni b’saħħitha f’suq globali li qed jikber b’ritmu mgħaġġel għal teknoloġiji b’livell 
baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju u li dan jippermetti li l-UE tkun aktar kompetittiva 
b’atturi tas-suq akbar; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żgurati l-użu fis-suq u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodott tal-innovazzjoni fl-Ewropa; għalhekk, huwa tal-fehma li 
għandu jkun hemm strumenti finanzjarji xierqa disponibbli biex tiġi appoġġata l-
introduzzjoni ta’ teknoloġiji ta’ suċċess fis-suq tal-UE; iwissi kontra r-riskji marbuta mar-
“rilokazzjoni ta’ impjiegi ekoloġiċi” billi d-dewmien fil-ħolqien ta’ ekonomija Ewropea 
inklussiva u sostenibbli jiżvija l-investimenti u l-impjiegi fis-setturi ekoloġiċi lejn reġjuni 
oħrajn;

43. Jinnota li minkejja li fl-2009 l-konsum tal-enerġija naqas b’mod temporanju, fil-futur se 
tintuża aktar enerġija hekk kif jirkupraw l-ekonomiji tal-Istati Membri, sabiex tkompli 
tikber id-dipendenza mill-importazzjonijiet tal-enerġija;

44. Huwa preokkupat minħabba li diġà qed isir ċaqliq fl-innovazzjoni ta’ teknoloġiji 
sostenibbli ’l barra mill-Ewropa lejn partijiet oħrajn tad-dinja, fatt li jista’ jbiddel lill-
Ewropa f’importatur nett ta’ dawn it-teknoloġiji u ta’ prodotti relatati lesti; jiddikjara li, 
skont stħarriġ riċenti, minn 50 kumpanija identifikati bħala mexxejja fit-teknoloġiji nodfa, 
24 kienu bbażati fl-Asja, 22 fl-Istati Uniti, tlieta fl-Ewropa, u waħda fil-Kanada; 
jenfasizza li, skont il-barometru Ernst&Young 2010, iċ-Ċina u l-Istati Uniti huma r-
reġjuni l-iktar attivi tad-dinja fir-rigward tal-iżvilupp ta’ sorsi tal-enerġija rinnovabbli.

45. Jinnota li l-Ewropa issa għandha tinvesti iktar fl-effiċjenza enerġetika li ssaħħaħ lill-
ekonomiji lokali billi ssostni impjiegi lokali li ma jkunux jistgħu jiġu ttrasferiti lejn pajjiżi 
terzi bi spejjeż ta’ produzzjoni iktar baxxi;
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46. Jirrikonoxxi l-effetti tal-ħolqien tal-impjiegi u tal-kompetittività assoċjati mat-
tranżizzjoni lejn ekonomija b’livelli baxxi tal-karbonju, hekk kif l-UE ssir mexxejja 
dinjija fil-qasam tat-teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli u l-prodotti u s-servizzi effiċjenti 
f’sens ta’ enerġija;

L-ivvalutar tar-riskju tar-rilaxx tal-karbonju

47. Jisħaq fuq il-fatt li l-politika tal-Ewropa dwar il-mitigazzjoni hi effikaċi fil-promozzjoni 
ta' ristrutturar aktar ekoloġiku tas-sistema ta' produzzjoni tagħha, imma jirrimarka li, jekk 
tiġi implimentata b'mod unilaterali, l-effikaċità ambjentali tagħha tista' titnaqqas mir-
rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju1;

48. Jindika li, skont id-dispożizzjonijiet proposti għat-twaqqif ta' parametri ta' referenza, ikun 
għad irid jinxtara sehem taċ-ċertifikati tal-emissjonijiet minn dawk l-istallazzjonijiet 
industrijali li mhumiex se jilħqu l-parametru ta' referenza, u dan jiġġenera spejjeż għall-
kumpaniji tal-UE li qed jaffaċċjaw kompetizzjoni internazzjonali li l-kompetituri globali 
tagħhom ma jridux jaffrontaw; jinnota li, minħabba l-arkitettura flessibbli tal-ETS, il-
kumpaniji se jkunu jistgħu jittrasferixxu l-allowances mhux użati mit-tieni għat-tielet 
fażi;

49. Jemmen li t-twaqqif tal-parametri ta' referenza tal-ETS għandu jqis ukoll x'sorsi ta' 
enerġija jkunu disponibbli fi Stat Membru u jħallu lok għal aġġustamenti hekk kif it-
taħlitiet tal-enerġija u l-possibilitajiet tas-sorsi jinbidlu;

50. Jiddeplora l-fatt li l-impatt addizzjonali fuq il-prezzijiet tal-elettriku ma ġiex rifless b’mod 
suffiċjenti fis-suppożizzjonijiet tal-Kummissjoni dwar ir-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju; jenfasizza li 40% tal-elettriku tal-UE jintuża mill-industrija, u dan jiġi affettwat 
b’mod sinifikanti minn kwalunkwe żieda fil-prezz tal-karbonju b’riżultat tat-trasferiment 
tal-ispejjeż mis-settur tal-elettriku; jindika, madankollu, li l-Istati Membri jistgħu, fil-
kuntest tal-iskemi tal-għajnuna, jużaw il-qligħ mill-irkant biex jillimitaw dan l-effett;

51. Jenfasizza li m'hemm l-ebda soluzzjoni unika għas-setturi industrijali li huma vulnerabbli 
għar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju, u li n-natura tal-prodott jew tal-istruttura 
tas-suq hija kriterju essenzjali sabiex issir l-għażla bejn l-għodod disponibbli 
(allokazzjoni tal-kwoti b’xejn, għajnuna Statali jew miżuri ta' aġġustament rigward il-
fruntieri);

52. Jinnota li t-tbassir għas-suq tal-karbonju għall-2020 – kif intuża mill-Kummissjoni fil-
komunikazzjoni tagħha ta' Mejju 2010 abbażi ta' xenarju ta' tnaqqis domestiku ta' 30% –
ivarja fis-sustanza tiegħu, u għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta 
projezzjoni ġdida għall-valutazzjoni tar-riskju tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' 
karbonju li tqis dawn ix-xenarji;

Sfidi u opportunitajiet ulterjuri

53. Jikkunsidra li l-bidliet potenzjali fl-ispejjeż marbutin max-xogħol u mal-enerġija b’riżultat 
tal-politiki tal-UE dwar it-tibdil fil-klima m’għandhomx iwasslu għal dumping soċjali jew 

                                               
1 Konklużjonijiet ta' studju tat-3 ta' Marzu 2011 miċ-Ċentru Ewro-Mediterranju għat-Tibdil fil-Klima dwar "L-
impatt makroekonomiku tal-politiki tal-UE dwar il-mitigazzjoni lil hinn mill-objettiv ta' 20%".
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għal rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju u jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga 
kwalunkwe riskju ta' dan it-tip; għal din ir-raġuni, jistieden ukoll lill-pajjiżi żviluppati jew 
li qed jiżviluppaw l-oħrajn biex jimpenjaw ruħhom li jwettqu sforzi xierqa jew 
kumparabbli;

54. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa, min-naħa l-waħda, miżuri sabiex jiġu ssodisfati r-
rekwiżiti tas-suq tal-impjieg li jirriżultaw mill-bidla għal ekonomija b’emissjonijiet baxxi 
tal-karbonju u, min-naħa l-oħra, miżuri ta’ ristrutturar li jkopru l-ħaddiema li jsiru 
disponibbli fis-setturi l-ġodda;

55. Hu tal-fehma li l-fondi ta’ koeżjoni jridu jintużaw b’mod iktar effikaċi biex jiġu promossi 
l-enerġiji rinnovabbli, l-effiċjenza tal-enerġija u t-teknoloġiji tal-enerġija b’emissjonijiet 
baxxi tal-karbonju;

56. Jenfasizza li ż-żidiet fil-prezzijiet tal-karbonju se jwasslu għal żidiet ulterjuri fil-prezzijiet 
tal-elettriku; jiddikjara li kull żieda ta’ €1 fil-prezz tal-karbonju tirriżulta f’iktar minn €2 
biljun fi spejjeż żejda għas-soċjetà fil-forma ta’ imposti tal-elettriku, li 40% tagħhom 
iġġorrhom l-industrija; jistieden lill-Kummissjoni tikkonsulta lill-partijiet involuti kollha, 
bil-ħsieb li tipproponi soluzzjonijiet xierqa li ma jgħawġux il-kompetizzjoni;

57. Jenfasizza li skont il-World Energy Outlook (Prospettivi tal-Enerġija Dinjin) għall-2010 
tal-IEA, il-mira ta’ 2°C tista’ tinkiseb biss jekk l-impenji attwali jiġu implimentati b’mod 
strett fil-perjodu tal-2020 u permezz ta’ azzjoni aktar b’saħħitha aktar tard; jistieden, 
għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Kunsill (Ewropew) jistinkaw għal implimentazzjoni 
kkoordinata internazzjonalment aktar rapida tat-tneħħija tas-sussidji fuq il-fjuwils fossili 
li ntlaħaq qbil dwarha mill-G20, u jippreżentaw proposti korrispondenti fil-livell tal-UE;

58. Ifakkar, f’dan il-kuntest, fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istrateġija UE 2020 
li titlob li l-piż fiskali jiċċaqlaq minn fuq il-ħaddiema għal fuq l-enerġija; jilqa’ l-fatt li, 
fl-istħarriġ dwar it-tkabbir annwali, tħabbret proposta biex il-qafas Ewropew għat-
tassazzjoni tal-enerġija jiġi adattat b'konformità mal-objettivi tal-UE dwar l-enerġija u l-
klima;

59. Jesprimi tħassib dwar il-fatt li l-importazzjonijiet minn pajjiżi b'restrizzjonijiet anqas 
stretti fir-rigward tad-CO2 kienu l-kontributuri ewlenin għal żieda ta' 47% fl-emissjonijiet 
tad-CO2 b'rabta mal-konsum fl-UE bejn l-1990 u l-2006; jinnota li dan il-fatt hu 
kompletament mhux relatat mal-politiki reċenti tal-UE fir-rigward tal-klima u, b'mod 
partikulari, l-ETS tal-UE; madankollu, jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta jekk dawn it-
tendenzi komplewx wara l-2006;

60. Jitlob lill-Kummissjoni tieħu l-azzjonijiet prattiċi li ġejjin:
 tivvaluta l-effetti tal-politiki dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet domestiċi fuq l-impjiegi, 

inklużi l-opportunitajiet ta' xogħol u tippromwovi l-litteriżmu fir-rigward ta' 
emissjonijiet baxxi tal-karbonju, il-bżonnijiet tal-għoti ta' ħiliet ġodda u l-aġġornar tal-
ħiliet relatati mal-enerġija u l-edukazzjoni u t-taħriġ, b'mod partikulari l-intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju;
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 tanalizza sa liema punt l-Istati Membri jissodisfaw l-impenn tagħhom li jonfqu mill-
inqas 50% tad-dħul mill-irkanti fuq miżuri ta' mitigazzjoni u adattament u tipproponi 
miżuri, jekk ikun hemm bżonn;

 tanalizza l-impatt tal-għadd akbar ta' miri tal-UE li jirrigwardaw it-tnaqqis tal-
emissjonijiet fil-livell tal-Istati Membri, kif ġie indikat fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ambjentali tal-14 ta’ Marzu 2011;

 tipprovdi finanzjament xieraq għall-Pjan SET;
 tippromwovi l-użu effiċjenti tal-fondi ta’ koeżjoni u strutturali min-naħa tal-Istati 

Membri, b’mod partikolari għal miżuri ta’ effiċjenza tal-enerġija, filwaqt li jitqies 
kompletament il-prinċipju li t-tali investimenti jridu jkunu fuq bażi reġjonali u jnaqqsu 
l-inugwaljanzi ekonomiċi u soċjali fl-UE;

 tintroduċi mekkaniżmi ta' finanzjament innovattiv (bħalma huma r-“revolving 
schemes”);

 talloka fondi addizzjonali għal reġjuni anqas b’saħħithom u żvantaġġati biex ikopru l-
miżuri fis-setturi li ma jaqgħux taħt l-ETS (il-bini, it-trasport, l-agrikoltura);

 tagħti prijorità għar-riċerka dwar il-klima u l-enerġija taħt it-Tmien Programm Qafas 
dwar ir-Riċerka, inkluża l-effiċjenza tal-enerġija, u tirriċerka l-kawżi tat-tibdil fil-
klima u l-adattament għalih; 

 tanalizza x’impatt jista' jkollu pass unilaterali min-naħa tal-UE biex tmur oltra t-
tnaqqis ta’ 20% tal-emissjonijiet tal-gassijiet bl-effett ta’ serra fuq ir-rieda ta' pajjiżi 
oħrajn li jingħaqdu fi ftehim internazzjonali;

 tinvestiga l-impatt potenzjali f'dak li jirrigwarda r-rilokazzjoni ta' impjiegi ħodor, kif 
ukoll anqas investimenti u kompetittività fis-settur ekoloġiċi.
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