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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:

Analiżi tal-mira ta' 20% llum

1. Jenfasizza li l-krisi ekonomika wasslet għal tnaqqis enormi fil-kapaċitajiet ta' produzzjoni 
industrijali, għal tnaqqis fit-tkabbir ekonomiku u għal ċaqliq ta' ħaddiema; jinnota li 
kwalunkwe telf fil-PDG għandu jitqies bħala spiża fih innifsu, li tikkomprometti l-
investiment potenzjali tal-industrija; iwissi kontra l-konklużjoni ġenerali li l-kriżi 
ekonomika għamlet it-tnaqqis tal-emissjonijiet iktar irħis;

2. Jinnota li skont l-informazzjoni li waslet minn setturi differenti tal-industrija 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;

3. Jaqbel mas-suppożizzjoni tal-Kummissjoni u tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija 
(AIE) li d-dawmien tal-investimenti f'teknoloġiji tal-enerġija b'emissjonijiet baxxi tal-
karbonju se jwassal għal spejjeż ikbar fi stadju iktar tard; jikkunsidra li, biex tilaħaq il-
mira fit-tul tal-2050, kif ikkonfermat għal darb' oħra mill-Kunsill Ewropew fl-4 ta' Frar 
2011, l-UE trid tħaffef l-isforzi tagħha wara li tkun laħqet it-tnaqqis ta' 20% tal-
emissjonijiet fl-2020; jilqa', għalhekk, l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tippjana trajettorji 
mfassla biex jintlaħqu l-miri fit-tul bl-aktar mod effiċjenti;

4. 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 u ambizzjoni min-naħa tal-Istati Membri; 

5. Jilqa' l-fatt li l-UE qiegħda fit-triq biex tilħaq l-għanijiet ta' enerġija rinnovannli tal-2020; 

6. Jenfasizza r-rwol importanti tas-sistemi ta' distribuzzjoni intelliġenti u l-arloġġi tad-dawl 
intelliġenti fl-integrazzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli; Jilqa’ l-ħidma tat-
taskforce dwar l-arloġġi tad-dawl intelliġenti u jitlob lill-Kummissjoni tressaq għadd ta' 
rakkomandazzjonijiet kemm jista' jkun malajr; 

7. Jinnota li l-proċeduri ta' awtorizzazzjoni iktar mgħaġġla għal proġetti ta' infrastruttura 
ġodda huma prerekwiżit sabiex l-enerġija Ewropea u l-miri tal-klima jintlaħqu fil-ħin 
ippjanat;

8. Jinnota li l-mira ta' nfiq fir-riċerka ta' 3% tal-PDG tikkonsisti f'sehem ta' nfiq ta' 2% min-
naħa tas-settur privat u 1% min-naħa tas-settur 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;
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9. 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 qed 
jieħdu vantaġġ 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 dwar it-tibdil fil-klima;

Possibilitajiet u għodod biex isir progress lil hinn mill-mira ta' 20%

10. Jitlob l-applikazzjoni ta' prinċipju ġenerali fejn il-miżuri l-iktar kosteffiċenti biex 
jitnaqqsu l-emissjonijet ikunu dawk li jittieħdu l-ewwel; 

11. Jitlob li l-effiċjenza tal-enerġija tkun waħda mill-prijoritajiet fil-miżuri futuri tal-politika 
dwar il-klima; jirrikonoxxi li l-ilħuq tal-objettiv ta' effiċjenza tal-enerġija ta' 20% sal-
2020 tal-UE jagħti lok biex l-UE tissodisfa l-impenji tagħha ta' tnaqqsi ta' 20% tal-
emissjonijiet tal-2020 u iktar; jikkunsidra li skont il-valutazzjoni tal-impatt tal-
Kummissjoni dan il-livell ta' tnaqqis xorta jkun fit-triq kosteffiċenti lejn il-mira ta' tnaqqis 
fit-tul ta' 80-95%; 

12. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-azzjoni neċessarja biex tiżgura li l-Istati Membri 
jimplimentaw b'mod sħiħ l-impenji ta' ffrankar tal-enerġija tagħhom, billi tintroduċi 
rekwiżit li l-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali dwar l-Effiċjenza tal-Enerġija jridu jkunu 
approvati mill-Kummissjoni jew permezz ta' miżuri ulterjuri;

13. Jenfasizza li f'ħafna oqsma l-iffrankar tal-enerġija u l-effċjenza tal-enerġija joffru l-
potenzjal l-iktar kosteffiċenti għal tnaqqis ulterjuri; jiġbed l-attenzjoni għall-potenzjal 
mhux sfruttat fl-oqsma tal-prestazzjoni enerġetika tal-bini, b'mod partikolari l-bini 
eżistenti, tas-settur tat-trasport, tal-akkwist pubbliku u tal-produzzjoni, it-trasformazzjoni 
u d-distribuzzjoni tal-enerġija, inkluż it-tisħin distrettwali; itenni li l-miżuri konkreti 
f'dawn l-oqsma huma essenzjali u jiġbed l-attenzjoni għall-proposti rilevanti inklużi fir-
rapport Bendtsen; iħeġġeġ li l-miżuri ta' ffrankar tal-enerġija għandhom jiġu implimentati 
l-ewwel u qabel kollox fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali; 

14. Jinnota li l-Kummissjoni identifikat bżonnijiet ta' investiment ta' €1 triljun sabiex tiġi 
aġġornata l-infrastruttura tal-enerġija tal-UE sal-202, 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 kif ukoll sabiex titnaqqas b'mod 
sostanzjali l-intensità tal-karbonju tas-sistema tal-enerġija Ewropea; 

15. Jitlob li l-iskema Ewropea għan-negozjar ta' emissjonijiet tkun applikata b'mod iktar 
flessibbli, sabiex ikunu jistgħu jitqiesu aħjar iċ-ċifri ta' produzzjoni u l-iżviluppi 
ekonomiċi reali, sabiex l-iskema ma tkunx ibbażata biss fuq data antika; huwa konvint li 
r-regoli ta' allokazzjoni għandhom jiżguraw is-sigurtà tal-investiment fit-tul u jipprovdu 
għal mekkaniżmi flessibbli f'każ ta' tnaqqis ekonomiku (eż. biex jiġu evitati 
allokazzjonijiet żejda);

16. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza dejjem ikbar tat-teknoloġiji għall-qbid u l-ħżin tal-
karbonju (CCS) fit-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju, mhux biss fis-settur tal-elerġija; 
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jiddikjara li l-pjan direzzjonali tal-CCS tal-AIE, fl-2030 nofs il-proġetti kollha tal-CCS se 
jkunu fis-settur tal-manifattura industrijali1;

17. 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 
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; 

Kobenefiċċji u impatti

18. 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; jinnota li d-
dipendenza tal-UE fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija għaldaqstant tista' titnaqqas 
b'massimu ta' 56%;

19. Jinnota li l-issikkar tal-mira ta' tnaqqis tal-ETS twassal għal żieda ulterjuri fil-preżżijiet 
tal-elettriku, u dan ikun ta' preokkupazzjoni kbira għall-konsumaturi u l-industriji tal-UE;

20. Jinnota li f'termini ta' kompetittività internazzjonali, l-isforzi ikbar ta' mitigazzjoni tal-UE 
joħolqu vantaġġi f'termini ta' kostijiet għall-kompetituri internazzjonali tal-UE u, fl-istess 
ġin, iwassllu għal marġini kompetittivi għall-kumpaniji tal-UE fil-qasam tat-teknoloġiji 
tal-klima; jikkunsidra li għall-kompetituri tal-UE, l-iffirmar ta' ftehim internazzjonali 
jfisser li jkollhom iċedu l-vantaġġi f'termini ta' kostijiet, minħabba li l-marġini 
kompetittiv tal-UE x'aktarx li ma jiġix affettwat; għalhekk jitlob lill-Kummissjoni 
tanalizza jekk pass unilaterali min-naħa tal-UE biex isir progress lil hinn mit-tnaqqis ta' 
emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra ta' 20% jistax iservi ta' inċentiv sabiex pajjiżi oħrajn 
jidħlu fi ftehim internazzjonali;

21. 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;

22. Huwa preokkupat minħabba li diġà qed isir ċaqliq fl-innovazzjoni ta' teknoloġiji 
sostenibbli 'l barra mill-Ewropa lejn partijiet oħrajn tad-dinja; 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;

Il-valutazzjoni tar-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju

23. Jiddikjara li skont id-dispożizzjonijiet tal-ETS, l-industrija se jkollha tnaqqas l-
emissjonijiet ta' CO2 tagħha b'168 miljun tennellata sal-2020; jinnota li skont id-
dispożizzjonijiet ta' valutazzjoni komparattiva proposti, parti konsiderevoli taċ-ċertifikati 
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ta' emissjonijiet xorta se jkollha tinxtara mill-industrija, u dan jiġġenera spejjeż għal 
kumpaniji tal-UE li l-kompetituri globali tagħhom mhux se jkollhom;

24. 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; 

25. Jinnota li t-tbassir għas-suq tal-karbonju għall-2020 jvarja b'mod sostanzjali, minn 
€55/tCO2 skont is-suppożizzjonijiet tal-kalkoli tal-Kummissjoni, sa €67/tCO2 abbażi ta' 
xenarju bi tnaqqis domestiku ta' 30%; għalhekk iqis il-projezzjonijiet imfaslla mill-
Kummissjoni bħala parti mill-valutazzjoni tar-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju bħala relattivament ottimistiċi u mhux affidabbli;

Sfidi u opportunitajiet ulterjuri

26. Jikkunsidra li għandhom jittieħdu passi biex jiġi żgurat li ż-żidiet fl-ispejjeż marbutin 
max-xogħol u mal-enerġija b'riżultat tal-politiki tal-UE dwar it-tibdil fil-klima ma 
jwasslux għal dumping soċjali jew għal rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju; 
isostni, għalehkk, li l-pajjiżi żviluppati jew li qed jiżviluppaw l-oħrajn għandhom 
jimpenjaw ruħhom favur sfrozi xierqa jew kumparabbli;

27. 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; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tippreżenta malajr linji gwida għal 
kumpens għall-ispejjeż tal-elettriku;

28. Jesprimi l-preokkupazzjoni tiegħu dwar il-fatt li l-importazzjonijiet minn pajjiżi 
b'restrizzjonijiet iktar baxxi ta' CO2 kienu responsabbli prinċipalment għal żieda ta' 47% 
f'emissjonijiet ta' CO2 b'rabta mal-konsum fl-UE bejn l-1990 u l-2006; jitlob lill-
Kummissjoni tivverifika jekk tali tendenzi komplewx taħt l-ETS u jekk jafux jiżdiedu 
matul it-tielet fażi ta' implimentazzjoni (20/30%); jikkunsidra li l-miżuri kontra tali 
tendenzi ta' konsum tal-karbonju, sakemm ikunu ġusti u konformi mar-regoli tad-WTO, 
jistgħu jgħinu jinkoraġġixxu lis-sħab kummerċjali tal-UE jidħlu fi ftehim internazzjonali;

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

inklużi l-opportunitajiet ta' impjieg, il-ħtiġijiet ta' żvilupp mill-ġdid tal-ħiliet u t-titjib 
tal-ħiliet u r-rekwiżiti ta' edukazzjoni u taħriġ;

 tanalizza sa liema punt l-Istati Membri jissodisfaw l-impenn tagħhom li jonfqu mill-
inqas 50% tad-dħul mill-irkant fuq miżuri ta' adattament u mitigazzjoni u tipproponi 
miżuri jekk ikun neċessarju;

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

 talloka fondi addizzjonali għall-Istati Membri tal-Ewropa ċentrali u tal-Lvant għal 
miżuri f'setturi li ma jaqgħux taħt l-ETS (il-bini, it-trasport, l-agrikoltura);

 tagħti prijorità lit-tibdil fil-klima u l-enerġija fit-Tmien Programm Qafas għar-Riċerka.


