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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 t-tibdil fil-klima huwa fenomenu globali u l-impatti tiegħu huma mqassma b'mod 
inugwali fost ir-reġjuni tad-dinja; billi anke l-aspetti soċjoekonomiċi, l-ispejjeż u l-
benefiċċji se jkunu differenti kemm fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw kif ukoll fil-pajjiżi iktar 
żviluppati; billi r-reazzjonijiet għat-tibdil fil-klima għaldaqstant għandhom jintegraw il-
miżuri ta’ adattament flimkien ma' strateġiji biex jiżguraw direzzjoni effettiva lejn 
żvilupp sostenibbli permezz ta’ pjanijiet ta’ azzjoni ċari u kumprensivi fis-setturi rilevanti 
kollha,

B. billi l-mitigazzjoni tal-kawżi tat-tibdil fil-klima, fuq naħa waħda, u l-miżuri ta’ 
adattament biex jillimitaw l-impatti ta' dan it-tibdil, fuq in-naħa l-oħra, mhux dejjem 
jistgħu jiġu separati; billi l-inizjattivi leġiżlattivi riċenti tal-UE dwar it-tikkettar tat-tajers, 
it-tikkettar tal-enerġija u dwar ir-rendiment tal-enerġija tal-bini bħala parti mill-pakkett 
tal-effiċjenza fl-enerġija għandhom rwol importanti fit-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2, 
u barra minn hekk għandhom ikunu integrati f'interventi futuri fir-rigward ta' tendenzi 
enerġetiċi ġodda fil-livell tal-UE, 

C. billi t-tibdil fil-klima inevitabbilment se jkollu impatt kemm fuq il-provvista kif ukoll fuq 
id-domanda għall-enerġija; billi l-kundizzjonijiet klimatiċi bħax-xita qawwija, iż-żieda ta' 
temperaturi, is-sħanat, in-nixfiet, il-maltemapati kbar, l-għargħar u n-nirien, jistgħu 
jikkawżaw danni u interruzzjonijiet sinifikanti fl-infrastrutturi tal-provvista tal-enerġija, u 
għalhekk jaffettwaw direttament il-produzzjoni tal-enerġija u t-trasport u distribuzzjoni 
lill-utenti finali,

D. billi d-diversifikazzjoni kemm tas-sorsi tal-enerġija kif ukoll tal-fornituri tal-enerġija hija 
strument importanti biex jiġi garantit aċċess ugwali għall-enerġija u provvista adegwata 
tal-enerġija, u fl-istess ħin konformi mal-objettiv tal-UE li żżid l-użu tal-enerġija minn 
sorsi li jiġġeddu u li tnaqqas l-emissjonijiet tas-CO2,

E. billi l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jintegraw il-miżuri ta’ adattament meta 
jkunu qed jimplimentaw u jimmodifikaw il-leġiżlazzjonijiet, il-politiki u l-programmi 
eżistenti u dawk imminenti,

1. Jirrikonoxxi li l-fenomeni ta’ klima estrema flimkien mal-livelli tal-baħar li mistennija 
jogħlew u l-varjazzjonijiet ogħla ta' xita jesiġu miżuri ta' adattament, anke fis-sistemi tal-
infrastruttura eżistenti, li se jiġġeneraw spejjeż għoljin, iżda li madankollu jistgħu 
jintlaħqu minħabba li huma ferm inqas mill-ispejjeż li jirriżultaw jekk ma tittieħed l-ebda 
azzjoni fuq perjodu ta’ żmien medju u fit-tul; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jipprovdu informazzjoni dwar dawn l-ispejjeż u d-distribuzzjoni tagħhom fi 
pjan ta’ azzjoni nazzjonali ddedikat;  

2. Jinnota li, sabiex jiġu evitati katastrofi hemm bżonn ta’ miżuri ġodda fis-setturi 
industrijali kollha bħal pereżempju iżjed sigurtà u verifiki fir-rigward tal-użu tal-enerġija 
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jew tal-produzzjoni tal-enerġija li jestendu l-istandards armonizzati għall-kostruzzjoni, 
bħal Kodiċijiet Ewropej għall-approvazzjoni tal-użu tal-bini, inklużi l-binjiet industrijali, 
li jeħtiġilhom ikunu konformi mad-Direttiva 85/337/KEE, kif emendata bid-Direttiva 
97/11/KE, u d-Direttiva 2001/42/KE dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (EIA) u 
l-Valutazzjoni Ambjentali Strateġika (SEA);

3. Jenfasizza li l-miżuri li jikkonċernaw il-provvista tal-enerġija u l-aċċess għall-enerġija 
għandhom jiġu definiti f’kuntest ta’ solidarjetà fost l-Istati Membri u li l-UE għandha 
tikkontribwixxi għal ċaqliq politiku globali favur l-effiċjenza tal-enerġija u għandha 
tiżgura sorsi tal-enerġija li jiġġeddu b'konformità mal-kalendarju stipulat fid-Direttiva 
2009/28/KE, u jistieden lill-Istati Membri biex sat-30 ta’ Ġunju 2010 jipprovdu l-pjanijiet 
ta’ azzjoni nazzjonali tagħhom skont il-mudelli u l-parametri stipulati mill-UE;  

4. Jinnota li l-UE u l-Istati Membri għandhom jiċċaraw l-ammont tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja tagħhom għall-kooperazzjoni teknoloġika mas-sħab, sabiex ikabbru kemm l-
investimenti privati kif ukoll dawk pubbliċi, b’mod partikulari fir-rigward tal-Pjan ta’ 
Azzjoni Nazzjonali dwar l-Effiċjenza tal-Enerġija u l-Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali dwar l-
Enerġija Rinnovabbli imminenti tagħhom u jilqa’ b’sodisfazzjon il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni fejn twiegħed iż-żieda essenzjali fil-fondi għar-riċerka dwar l-enerġija, 
sabiex tiġi żviluppata ekonomija tal-enerġija sostenibbli;

5. Jirrikonoxxi li t-tibdil fil-klima li għaddej bħalissa għandu impatt sostanzjali fuq l-
iżvilupp ekonomiku, u jista’ joħloq riskji ta’ tħarbit kbir għall-attivitajiet ekonomiċi u 
soċjali; iqis li, fl-istess ħin,il-miżuri ta’ adattament ekonomiku, inkluż iċ-ċaqliq lejn 
produzzjoni industrijali iktar sostenibbli, jirrikjedu li jkun hemm fondi suffiċjenti 
disponibbli għall-miżuri ta’ adattament u mitigazzjoni u li dawn il-miżuri m’għandhomx 
ikunu limitati għall-użu tad-dħul mill-ETS, iżda jeħtieġu fondi addizzjonali kemm minn 
sorsi pubbliċi kif ukoll minn sorsi privati; 

6. Iqis li (anke fir-rigward tad-deċiżjonijiet ta’ adattament) l-impatti fuq settur wieħed ta’ 
sikwit se jkollhom implikazzjonijiet fuq setturi oħrajn, u għalhekk jistieden lill-
Kummissjoni biex tqis dawn l-interazzjonijiet fl-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ 
adattament;

7. Jistieden lill-Kummissjoni biex tqis it-tisħiħ tal-fondi pubbliċi ddedikati għall-
kooperazzjoni internazzjonali fit-Tmien Programm ta’ Qafas (FP8) sew ma’ 

a.- pajjiżi żviluppati, biex jiżdied it-tifrix ta’ teknoloġiji li jużaw sorsi tal-enerġija li 
jiġġeddu, kif ukoll ma'

b. pajjiżi li qed jiżviluppaw, biex tappoġġja l-ġlieda tagħhom kontra t-tibdil fil-klima li 
jaffettwa r-reġjuni l-aktar vulnerabbli fil-pajjiżi tagħhom; 

8. Jenfasizza li r-riżorsi finanzjarji neċessarji għar-Riċerka u l-Iżvilupp fir-rigward tat-tibdil 
fil-klima għandhom jiżdiedu, flimkien mal-inizjattiva tal-Kummissjoni li għandha tiġi 
stabbilità mal-Istati Membri għal sistema ta’ informazzjoni ambjentali integrata u dinjija 
sabiex titjieb id-disponibilità tad-dejta dwar il-bidliet fl-ambjent; billi għandhom jitqiesu 
wkoll miżuri oħrajn bħalma hu t-tisħiħ tal-finanzjament għall-mitigazzjoni u l-adattament 
fir-rigward ta’ proġetti u programmi ta’ Riċerka u Żvilupp;
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9. F’dan il-kuntest, jenfasizza l-importanza kbira ta' inizjattivi fil-livell lokali sabiex ikun 
hemm parteċipazzjoni fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u jinnota r-rwol importanti tal-
iskambju ta’ informazzjoni dwar prattiki tajbin u kampanji ta’ informazzjoni xierqa, 
f’koordinazzjoni mal-inizjattivi iktar estensivi meħuda mill-awtoritajiet nazzjonali u mill-
UE.


