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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jilqa' l-approċċ ġenerali tar-rabta tal-politika ta' koeżjoni mal-għanijiet tal-istrateġija 
Ewropa 2020 u l-inizjattivi ewlenin tagħha għall-mixja lejn tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv u biex tiġi appoġġata l-bidla lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' 
karbonju u effiċjenti fl-użu tal-enerġija fis-setturi kollha; barra minn hekk, ifakkar fl-
importanza tal-Fondi Strutturali u tal-Fond ta' Koeżjoni biex jintlaħqu dawn l-objettivi fuq 
perjodu qasir jew fit-tul skont l-ispirtu ta' solidarjetà bejn l-Istati Membri kif minqux fit-
Trattat ta' Lisbona, u għall-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku fir-reġjuni l-anqas żviluppati 
tal-UE u fil-familji l-aktar vulnerabbli;

2. Huwa tal-fehma li l-objettiv tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea tal-politika ta' koeżjoni, 
flimkien mal-istrateġiji makroreġjonali, jistgħu jżidu l-opportunitajiet ta' kooperazzjoni 
għal proġetti transkonfinali bl-għan li jinkisbu interkonnessjonijiet effiċjenti u intelliġenti 
bejn sorsi tal-enerġija lokali u reġjonali u grids kbar tal-enerġija; għalhekk, jenfasizza l-
ħtieġa għal kooperazzjoni reġjonali effettiva fl-identifikazzjoni tal-prijoritajiet tal-
infrastruttura reġjonali u fl-implimentazzjoni ta' proġetti ta' interess komuni; jenfasizza l-
ħtieġa ta' kooperazzjoni f'livell nazzjonali u Ewropew bejn il-muniċipalitajiet u r-reġjuni, 
li tista' tikkontribwixxi biex jitneħħew il-gżejjer tal-enerġija, jitlesta s-suq intern tal-
enerġija u jiġu implimentati proġetti tal-infrastruttura tal-enerġija; jistieden lill-
Kummissjoni tistabbilixxi programm ta' kooperazzjoni fl-UE kollha, ibbażat fuq l-
esperjenza tal-programmi ta' ġemellaġġ, sabiex titjieb il-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni 
b'rati għolja ta' assorbiment ta' fondi tal-UE u dawk b'rati baxxi ta' assorbiment u biex jiġi 
ffaċilitat it-tixrid tal-aħjar prattiki;

3. Jenfasizza li l-burokrazija u n-nuqqas ta' ċarezza proċedurali għamlu l-aċċess għall-Fondi 
Strutturali u għall-Fond ta' Koeżjoni diffiċli u qatgħu qalb dawk l-atturi li għandhom l-
aktar bżonn tali finanzjament milli japplikaw; għalhekk, jappoġġa s-simplifikazzjoni tar-
regoli u l-proċeduri, it-tneħħija tal-burokrazija, u ż-żieda tal-flessibbiltà fl-allokazzjoni ta' 
dawn il-fondi kemm f'livell nazzjonali kif ukoll f'dak tal-UE; jemmen li s-simplifikazzjoni 
tikkontribwixxi għall-allokazzjoni effiċjenti tal-fondi, rati ogħla ta' assorbiment, anqas 
żbalji u perjodi aktar qosra ta' pagament u tippermetti lill-ifqar Stati Membri u reġjuni 
jieħdu vantaġġ sħiħ mill-istrumenti finanzjarji maħsuba biex jitnaqqsu d-disparitajiet 
reġjonali u interstatali; iqis li jrid jinstab bilanċ bejn is-simplifikazzjoni u l-istabbiltà tar-
regoli u l-proċeduri;

4. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi indirizzata l-frammentazzjoni tas-suq tal-enerġija tal-UE billi 
jitneħħew l-ostakli u l-konġestjonijiet fl-oqfsa leġiżlattivi rilevanti u fis-sistema ta' aċċess 
għall-fondi pubbliċi u privati għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' proġetti;

5. Jenfasizza l-ħtieġa li ssir distinzjoni bejn l-għanijiet tal-politika ta' koeżjoni li 
jikkontribwixxu għall-istrateġija Ewropa 2020, minn naħa waħda, u l-għanijiet usa' tal-
politika tal-enerġija tal-UE, min-naħa l-oħra, li jaffettwaw ukoll lill-pajjiżi eliġibbli għall-
finanzjament ta' koeżjoni; jenfasizza li l-fondi ta' koeżjoni jistgħu jintużaw bħala sors 
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addizzjonali ta' finanzjament għal proġetti ta' enerġija biss jekk proġett jikkontribwixxi 
għall-għanijiet tal-politika ta' koeżjoni;

6. Jilqa' t-tnedija tas-Sħubija Ewropea għall-Innnovazzjoni ta' Bliet u Komunitajiet 
Intelliġenti u jistieden lill-imsieħba rilevanti involuti fil-proċessi tal-ippjanar għal żvilupp 
urban sostenibbli biex jagħmlu aktar biex jippromwovu, u jieħdu vantaġġ sħiħ minn, il-
benefiċċji disponibbli fl-inizjattivi JESSICA u ELENA għall-investiment f'enerġija 
sostenibbli fil-livell lokali, bl-għan li l-bliet u r-reġjuni jiġu megħjuna jibdew proġetti ta' 
investiment vijabbli fl-oqsma tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, tal-fjuwils li ma tantx 
iniġġsu, tas-sorsi rinnovabbli ta' enerġija u tat-trasport urban sostenibbli;

7. Jenfasizza l-importanza tal-politika ta' koeżjoni, u tar-riżorsi finanzjarji allokati għaliha, 
għall-iżvilupp sħiħ ta' infrastruttura u netwerks għall-ħżin u t-trażmissjoni tal-enerġija 
(b'referenza partikolari għall-grids u d-distribuzzjoni intelliġenti) bejn l-Istati Membri u r-
reġjuni kollha tal-UE, inklużi r-reġjuni ultraperiferiċi, għall-ikkompletar u l-funzjonament 
tas-suq intern tal-enerġija, għall-forniment ta' provvista tal-enerġija għall-but ta' kulħadd, 
sikura u sostenibbli u biex jintlaħaq l-għan tal-konverġenza fost ir-reġjuni tal-UE, filwaqt 
li jitqiesu l-bżonnijiet taċ-ċittadini tal-UE f'kull Stat Membru; jenfasizza li l-ebda reġjun 
tal-Istati Membri m'għandu jibqa' iżolat min-netwerks Ewropej tal-gass u tal-elettriku 
wara l-2015 jew ikollu konnessjoni mhux adegwata għan-netwerks tal-enerġija;

8. Jinnota li l-użu tal-Fondi Strutturali u tal-Fond ta' Koeżjoni għal programmi li jiffinanzjaw 
il-proġetti dwar l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-enerġija rinnovabbli s'issa kien ta' 
suċċess u kkontribwixxa għall-ilħuq tal-għanijiet tal-politika tal-UE;

9. Iqis li huwa ta' importanza fundamentali li jkunu jistgħu jintużaw il-Fondi Strutturali, il-
Fond ta' Koeżjoni u strumenti finanzjarji oħra u ta' lieva biex jiġu ffinanzjati l-effiċjenza 
fl-użu tal-enerġija u l-użu tal-enerġija rinnovabbli, b'mod partikolari fis-settur tad-djar; 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, għalhekk, biex jistabbilixxu mekkaniżmi 
finanzjarji innovattivi u biex jiffaċilitaw l-użu tal-fondi msemmija hawn fuq biex jiġu 
ffinanzjati proġetti fil-qasam tal-bini effiċjenti fl-użu tal-enerġija, il-ġenerazzjoni u t-
trasport tal-enerġija, f'livell lokali u reġjonali, billi joffru inċentivi, għotjiet u self, u 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jxerrdu informazzjoni ċara u faċilment 
aċċessibbli dwar l-istrumenti finanzjarji, l-inċentivi, l-għotjiet u s-self disponibbli bħala 
appoġġ għal proeġtti ta' servizz ta' effiċjenza fl-użu tal-enerġija; jenfasizza li, sabiex titjieb 
l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija ta' bini residenzjali ġdid u eżistenti u jiżdied l-użu ta' sorsi 
ta' enerġija rinnovabbli, il-miżuri ppjanati skont il-Fondi Strutturali għandhom jidhru 
wkoll fil-programmi operattivi reġjonali tal-Istati Membri, biex b'hekk ikun żgurat li d-
deċiżjonijiet finali jittieħdu f'livell reġjonali.

10. Jenfasizza l-importanza tal-integrazzjoni tad-dimensjonijiet tal-enerġija rinnovabbli u l-
effiċjenza fl-użu tal-enerġija fl-istrateġiji ta' riċerka u innovazzjoni għall-
ispeċjalizzazzjoni intelliġenti li l-Istati Membri u r-reġjuni se jkollhom ifasslu biex 
jaċċessaw il-finanzjament tal-innovazzjoni skont il-politika ta' koeżjoni tal-ġejjieni; 
jinnota li l-awtoritajiet u l-partijiet interessati reġjonali u lokali għandhom rwol ewlieni 
x'jaqdu fl-implimentazzjoni tal-innovazzjonijiet l-aktar meħtieġa fis-settur tal-enerġija 
jekk l-UE trid li tilħaq il-miri tagħha rigward l-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija;
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11. Jenfasizza l-fatt li l-politika ta' koeżjoni u l-fondi allokati lilha għandhom jingħataw b'mod 
aktar effettiv, abbażi tal-prinċipji tal-proporzjonalità, il-kosteffikaċja u r-responsabbiltà; 
għalhekk, jappoġġa l-użu ta' strumenti finanzjarji bħala lieva għall-investiment tas-settur 
privat, b'mod speċjali fir-rigward ta' proġetti kbar marbutin mal-infrastruttura tal-enerġija, 
l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-enerġija rinnovabbli;

12. Jenfasizza l-importanza tar-rieżami regolari tal-allokazzjoni tal-fondi ta' koeżjoni għall-
proġetti tal-enerġija, sabiex tiżdied ir-rata ta' assorbiment u twassal il-fondi fi programmi 
li għandhom rekord ippruvat ta' assorbiment, valur miżjud u effikaċja;

13. Jenfasizza l-vantaġġ sinifikanti li l-Fondi Strutturali u l-Fond ta' Koeżjoni jintużaw għall-
implimentazzjoni ta' netwerks ta' informazzjoni u komunikazzjoni meħtieġa sabiex jiġi 
żviluppat grid tal-enerġija intelliġenti tal-UE li jkun sikur u robust;

14. Huwa tal-istess fehma tal-Kummissjoni rigward il-fatt li jitħeġġeġ u jiżdied l-użu tal-
istrumenti finanzjarji bħala parti mill-politika ta' koeżjoni, filwaqt li jitqiesu l-iskarsezza 
finanzjarja attwali u l-ħtiġijiet finanzjarji tal-UE sabiex titwettaq l-istrateġija 
Ewropa 2020; iqis li dawn l-istrumenti jistgħu jipprovdu appoġġ effiċjenti u effikaċi għal 
investiment fi proġetti b'vijabbiltà ekonomika potenzjali u joħolqu effett ta' lieva billi 
jimmobilizzaw koinvestimenti pubbliċi jew privati addizzjonali sabiex jiġu indirizzati l-
fallimenti tas-suq fis-settur tal-enerġija filwaqt li jiġu minimizzati d-distorsjonijiet tas-suq; 
jemmen li l-istrumenti finanzjarji għandhom jitfasslu għall-ħtiġijiet speċifiċi tar-reġjuni u 
tar-riċevituri speċifiċi tagħhom, biex b'hekk jittejjeb b'mod sinifikanti l-aċċess għall-
finanzjament għal firxa wiesgħa ta' atturi soċjoekonomiċi fil-prattika;

15. Jenfasizza l-importanza li tiżdied il-kapaċità amministrattiva – iżda bla ma jiżdied il-piż 
amministrattiv – fl-Istati Membri, f'livell reġjonali u lokali u fost il-partijiet interessati 
sabiex isir użu sħiħ u effikaċi tal-finanzjament li jiġi allokat għall-proġetti tal-enerġija 
(fosthom fl-oqsma tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u tal-enerġija rinnovabbli) fil-politika 
ta' koeżjoni, biex jingħelbu l-ostakli għal sinerġiji effikaċi bejn il-Fondi Strutturali u fondi 
oħrajn u biex jiġu appoġġati t-tfassil u l-implimentazzjoni effikaċi tal-politiki; jistieden 
lill-Istati Membri jagħmlu aktar sforzi biex jattiraw u jżommu persunal ikkwalifikat għall-
ġestjoni tal-fondi tal-UE;

16. Jilqa' l-proposta l-ġdida dwar il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa bħala strument 
addizzjonali u komplementari għall-politika ta' koeżjoni, bl-għan li tiġi indirizzata l-ħtieġa 
estensiva għall-investiment fil-modernizzazzjoni u l-espansjoni tal-infrastrutturi tal-
enerġija tal-Ewropa, u b'hekk jingħata kontribut biex jintlaħqu l-miri tal-istrateġija 
Ewropa 2020; iħeġġeġ lill-Kummissjoni timmassimizza l-livell ta' koordinazzjoni bejn il-
Fondi Strutturali u l-Fond ta' Koeżjoni, minn naħa waħda, u l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa, min-naħa l-oħra.
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