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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jenfasizza li l-politika ta’ koeżjoni se jkollha rwol importanti fl-implimentazzjoni tal-
miżuri neċessarji biex tintlaħaq il-mira tal-Unjoni li jinkiseb iffrankar ta’ 20 % tal-konsum 
tal-enerġija primarja sal-2020;

2. Jinnota li l-objettiv primarju tal-politika ta’ koeżjoni jibqa’ t-tnaqqis tad-diskrepanżi 
ekonomiċi u soċjali bejn ir-reġjuni, u jikkunsidra li l-politiki dwar l-effjenza enerġetika 
m’għandhomx jinterferixxu ma’ dan l-objettiv; jenfasizza li wħud mill-iktar reġjuni fqar 
tal-UE jaf ikollhom prijoritajiet differenti u l-ewwel ikunu jirrikjedu investiment f’oqsma 
oħrajn;

3. Jinnota li l-investiment fl-effiċjenza enerġetika għandu l-potenzjal li jagħti kontribut għat-
tkabbir ekonomiku, l-impjiegi, l-innovazzjoni u t-tnaqqis tal-faqar enerġetiku fl-unitajiet 
domestiċi, u b'hekk jista’ jagħti kontribut pożittiv għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali; 

4. Huwa mħasseb dwar l-iżviluppi riċenti f’pajjiżi bħall-Bulgarija, fejn il-prezzijiet għoljin 
tal-enerġija kkawżaw ferment soċjali, u jitlob miżuri mmirati sabiex l-enerġija tkun 
affordjabbli għaċ-ċittadini normali;

5. Jenfasizza b’mod partikolari l-benefiċċji soċjali potenzjali ta’ investimenti fl-effiċjenza 
enerġetika peress li jistgħu jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-kontijiet tal-enerġija għal 
dawk soċjalment żvantaġġati; 

6. Ifakkar b’mod partikolari li l-potenzjal ta’ ffrankar tal-enerġija tal-bini u l-
akkomodazzjonijiet pubbliċi, li jirrappreżentaw 40 % tal-konsum enerġetiku finali tal-
Unjoni, u jħeġġeġ lill-Istati Membri jadottaw b’rapidità strateġiji fit-tul lil hinn mill-2020 
biex jiġi mobilizzat investiment fir-rinnovazzjoni tal-bini residenzjali u kummerċjali bl-
għan li titjieb il-prestazzjoni enerġetika tal-istokk ta’ bini, kif mitlub bid-
Direttiva 2012/27/EU;

7. Jistieden lill-Istati Membri jagħmlu użu sħiħ mill-Fondi Strutturali u l-Fond ta’ Koeżjoni 
biex iħeġġu investimenti f'miżuri għat-titjib tal-effiċjenza enerġetika; 

8. Jistieden lill-Istati Membri biex jiffaċilitaw l-istabbiliment ta’ faċilitajiet ta’ finanzjament 
għal miżuri favur it-titjib tal-effiċjenza enerġetika sabiex jiġu mmassimizzati l-benefiċċji 
ta’ diversi sorsi ta’ finanzjament, kif tirrikjedi d-Direttiva 2012/27/UE; jistieden lill-
Kummissjoni tgħin lill-Istati Membri fit-twaqqif ta' faċilitajiet ta' finanzjament u biex 
tiffaċilita l-iskambju tal-aħjar prattiki bejn l-awtoritajiet jew il-korpi nazzjonali jew 
reġjonali kompetenti;

9. Huwa mħasseb dwar is-sejbiet riċenti tal-Qorti tal-Awdituri, li jindikaw li l-investimenti 
tal-politika ta’ koeżjoni fl-effiċjenza enerġetika ma kinux kosteffikaċi; 
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10. Jistieden lill-Kummissjoni biex timplimenta bla dewmien ir-rakkomandazzjonijiet li 
għamlet il-Qorti tal-Awdituri biex il-finanzjament tal-politika ta' koeżjoni għall-miżuri 
favur l-effiċjenza enerġentika jkun suġġett għal valutazzjoni xierqa tal-ħtiġijiet, għal 
monitoraġġ regolari u għall-użu ta’ indikaturi tal-prestazzjoni, kif ukoll għall-użu ta’ 
kriterji trasparenti għall-għażla tal-proġetti u għal kosti standard ta’ investiment għal kull 
unità ta’ enerġija li għandha tiġi ffrankata, b’perjodu massimu aċċettabbli tal-irkupru 
sempliċi.


