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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:

1. Jilqa' favorevolment il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni "Pjan direzzjonali għal 
ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-2050"; jenfasizza li 
jeħtieġ li titqies il-kriżi finanzjarja attwali;

2. Ifakkar li azzjoni unilaterali mhijiex biżżejjed biex tnaqqas l-emissjonijiet u li jeħtieġ 
involviment wiesa' anki mill-pajjiżi mhux membri tal-UE;

3. Jitlob aktar koerenza mal-programmi u mal-politiki Komunitarji biex jintlaħqu l-objettivi 
tal-pjan direzzjonali;

4. Jawspika li jkunu stabbiliti objettivi settorjali vinkolanti u kalendarju realistiku biex 
tinħoloq klima ta' fiduċja u ta' stimolu għall-investimenti privati;

5. Iqis li l-ilħiq tal-objettivi sal-2050 jista' jwassal lill-UE lejn sigurtà tal-provvista 
enerġetika u f'aktar żieda tal-impjiegi;

6. Ifakkar li l-objettiv tal-20 % ta' effiċjenza enerġetika (EE) diffiċilment se jintlaħaq sal-
2020; jitlob aktar riżorsi speċjalment biex tiżdied l-effiċjenza enerġetika tal-bini, b'mod 
koerenti mad-Direttiva dwar l-EE;

7. Jisħaq fuq l-importanza tar-R&Ż biex ikunu żviluppati teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u 
jitlob tal-anqas l-irduppjar tal-fondi għar-riċerka fl-enerġija fi ħdan Horizon 2020;

8. Jenfasizza r-rwol importanti tal-enerġiji rinnovabbli, anki innovattivi u l-urġenza ta' 
soluzzjonijiet aktar effiċjenti għall-ħżin u biex jikber ir-rendiment tagħhom;

9. Jistieden lill-Istati Membri jinvestu aktar riżorsi fl-infrastrutturi enerġetiċi partikolarment 
fit-netwerks u fl-arloġġi intelliġenti u, fl-interkonnessjonijiet reġjonali, permezz tat-tnedija 
ta' pjan ta' investimenti bbażat fuq il-pakkett dwar l-infrastrutturi enerġetiċi tal-UE;

10. Jitlob li tiġi garantita l-applikazzjoni tal-Artikolu 10(3) tad-Direttiva 2003/87/KE dwar in-
negozjar ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra u partikolarment l-
investimenti fir-R&Ż u jitlob li jintbagħat rapport lill-Parlament Ewropew.


