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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-mobilizzazzjoni tat-Teknoloġiji tal-Informatika u l-Komunikazzjoni biex tiġi 
ffaċilitata t-transizzjoni għal ekonomija b'użu effiċjenti tal-enerġija u b’livell baxx ta'
karbonju
(2009/2228(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-12 ta' Marzu 2009 lill-
Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat 
tar-Reġjuni dwar il-mobilizzazzjoni tat-Teknoloġiji tal-Informatika u l-Komunikazzjoni 
biex tiġi ffaċilitata t-transizzjoni għal ekonomija b'użu effiċjenti tal-enerġija u b’livell 
baxx ta' karbonju (COM(2009)0111), u r-rakkomandazzjoni sussegwenti tad-9 ta' Ottubru 
2009 (C(2009)7604),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem 'Ninvestu illum għall-
Ewropa ta' għada' (COM(2009)0036),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-11 u t-12 ta' 
Diċembru 2008, b'mod partikolari l-miri tal-klima u tal-enerġija stipulati fihom,

- wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar pjan Ewropew għall-irkupru 
ekonomiku (COM(2008)0800),

- wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem 'Nindirizzaw l-isfida tal-
effiċjenza fl-użu tal-enerġija permezz tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-
Komunikazzjoni' (COM(2008)0241),

- wara li kkunsidra l-ftehim politiku bejn il-Parlament u l-Kunsill dwar il-proposta għal 
direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini 
(riformulazzjoni) (COM(2008)0780),

- wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-16 ta' Diċembru 2008 bl-isem 
'Pjan ta' Azzjoni biex jiġi varat l-użu ta' Sistemi Intelliġenti tat-Trasport fl-Ewropa' 
(COM(2008)0886),

- wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem 'Pjan ta' Azzjoni għall-
effiċjenza fl-użu tal-enerġija: Inwettqu l-potenzjal' (COM(2006)0545),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7-
0000/2010),

A. billi biex it-tibdil fil-klima jiġi kkontrollat jeħtieġ li jiġu adottati miżuri speċifiċi biex 
jitnaqqsu l-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet tal-karbonju,

B. billi l-miri ambizzjużi tal-klima u tal-enerġija li l-Unjoni stabbiliet għall-2020 jistgħu 
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jintlaħqu biss permezz ta' taħlita ta' miżuri tal-enerġija u miżuri rilevanti oħrajn,

C. billi s-settur tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT) huwa 
responsabbli għal madwar 8% tal-konsum tal-enerġija u 2% tal-emissjonijiet tal-karbonju 
fl-Ewropa (1.75% li jirriżultaw mill-użu tal-prodotti u s-servizzi tal-ICT u 0.25% mill-
produzzjoni tagħhom),

D. billi l-ICTs jistgħu jgħinu biex tittejjeb l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija permezz ta' firxa 
wiesgħa ta' applikazzjonijiet,  billi, barra minn hekk, s'issa sar użu ineffiċjenti minn dawn 
l-applikazzjonijiet,

E. billi l-organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, b'mod partikolari fis-setturi tat-trasport u tal-bini, 
għandhom rwol ewlieni fit-tnaqqis tal-intensità tal-enerġija billi jippromwovu l-użu tal-
ICTs minn dawk li jaħdmu fis-setturi tagħhom,

F. billi huma meħtieġa metodoloġiji u għodod kompatibbli biex titkejjel u tiġi mmoniterjata 
l-effiċjenza tal-konsum tal-enerġija, billi l-introduzzjoni ta' arloġġi tal-elettriku intelliġenti 
tista' tnaqqas il-konsum tal-enerġija sa massimu ta' 10%,

G. billi l-użu ta' dawn it-teknoloġiji huwa direttament marbut mal-introduzzjoni u l-iżvilupp 
tal-broadband fl-Ewropa,

H. billi l-miżuri meħuda s'issa skont il-politika Ewropea għar-riċerka u l-innovazzjoni u l-
iskambji tal-informazzjoni u tal-aħjar prattika jeħtieġ li jiġu inkorporati biex ikollhom l-
aħjar effett,

I. billi ċerti responsabilitajiet u poteri fl-oqsma tal-ippjanar tat-territorju, il-provvista tal-
enerġija u l-ġestjoni tat-traffiku huma tal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali,

J. billi huwa importanti li tiżdied il-kuxjenza tal-konsumaturi dwar it-teknoloġiji l-ġodda u l-
benefiċċji ekonomiċi u tal-enerġija potenzjali tagħhom,

K. wara li kkunsidra l-benefiċċji ambjentali li ġabu l-ICTs billi taw lid-diversi setturi 
preżenza fuq l-internet,

1. Jilqa' l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni u r-rakkomandazzjoni sussegwenti u japprova 
l-linji ġenerali tagħhom, iqis li l-proċess tal-għażla ta' strument leġiżlattiv u l-adozzjoni ta' 
miżuri konġunti konvinċenti fil-livell Ewropew għandu jqis il-piżijiet amministrattivi u 
ekonomiċi għall-industrija u l-pubbliku tal-UE;

2. Jitlob lill-Kummissjoni, għaldaqstant, biex tippreżenta, sal-aħħar tal-2010, sett ta' 
rakkomandazzjonijiet biex jiġi żgurat li l-użu ta' arloġġi intelliġenti jiġi implimentat 
f'konformità mal-iskeda ta' żmien stipulata fit-tielet pakkett tas-suq tal-enerġija u li jiġi 
definit sett ta' funzjonalitajiet minimi għall-arloġġi intelliġenti biex il-konsumaturi 
jingħataw kapaċitajiet imtejba biex jimmaniġġjaw il-konsum tal-enerġija tagħhom, u biex 
tiġi ffaċilitata l-introduzzjoni ta' servizzi ġodda tal-enerġija u netwerk intelliġenti 
Ewropew innovattiv, armonizzat u interoperabbli, filwaqt li jiġu kkunsidrati dawk il-
prattiki kollha li ġie ppruvat li huma l-aħjar u li jintużaw f'uħud mill-Istati Membri;
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3. Jinnota li l-uniku mod kif jiġi żgurat li d-data prodotta fid-diversi Stati Membri tkun tista' 
tiġi paragunata u li l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija titjieb huwa li tiġi adotatta metodoloġija 
komuni għall-kejl tal-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet tal-karbonju; jindika, barra 
minn hekk, il-ħtieġa ta' standardizzazzjoni rapida tal-ICTs bil-ħsieb li jiġi żgurat li t-
teknoloġiji u s-servizzi li huma ta' benefiċċju għaċ-ċittadini u n-negozji tal-UE jitqiegħdu 
online; hu tal-fehma li l-istandardizzazzjoni għandha tkopri, minbarra funzjonijiet tal-kejl, 
l-aċċess għall-informazzjoni kuntrattwali u d-data dwar il-konsum, il-komunikazzjoni 
mas-sistemi ċentrali tal-operaturi permezz tan-netwerk tal-elettriku u konnessjoni u 
skonnessjoni mill-bogħod tal-provvista;

4. Iqis li l-ICTs jistgħu jgħinu biex tiġi ffrankata l-enerġija billi jippermettu li d-data tkun 
immoniterjata kontinwament biex jiġi ottimizzat il-konsum pubbliku u privat tal-enerġija 
u tittejjeb l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija f'ħafna setturi;

5. Jinnota li fis-setturi tal-bini, tat-trasport, tal-loġistika, tad-dawl, tal-elettriku, tat-tisħin u 
tal-ventilazzjoni, l-ICTs jistgħu jintużaw f'varjetà ta' modi biex itejbu l-effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija u l-ġestjoni tal-enerġija;

6. Jenfasizza, f'dan ir-rigward, li s-setturi kollha li jużaw l-enerġija għandhom jagħtu l-akbar 
kontribut possibbli biex tittejjeb l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija; jinnota li l-ilħuq tal-mira 
ġenerali tal-iffrankar tal-enerġija fil-livell Ewropew se jiddependi mis-somma tal-iffrankar 
magħmul fil-livelli kollha aktar baxxi;

7. Iqis li għandha tkun prijorità li tingħata spinta lill-ekonomija Ewropea billi jsiru 
investimenti f'teknoloġiji ġodda u b'mod partikolari billi jiġi żviluppat il-broadband fid-
diversi Stati Membri bħala mod kif jinkiseb it-tkabbir ekonomiku, jingħata aċċess għal 
sistemi u applikazzjonijiet ġodda għal numru dejjem akbar ta' ċittadini u negozji Ewropej, 
u jintlaħqu l-miri tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija li l-UE stabbiliet għall-2020;

8. Jitlob li jiġu żviluppati u introdotti servizzi online (bankarji, eCommerce, eGovernment, 
eHealth) bil-ħsieb li tittejjeb il-kwalità tas-servizz ipprovdut lill-pubbliku u, fl-istess ħin, 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju; jistieden lill-Istati Membri biex jiżviluppaw dawn 
is-servizzi li, minbarra li jiffrankaw ħin lin-nies, iwasslu għal tnaqqis fl-ivvjaġġar urban;

9. Jirrakkomanda li l-ambitu tad-Direttiva dwar il-Prestazzjoni Enerġetika tal-Bini jiġi estiż 
biex jinkludi bini żgħir u jinkorpora l-ICTs fil-miżuri tal-implimentazzjoni tal-effiċjenza 
fl-użu tal-enerġija; iqis li ċ-ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija għall-bini pubbliku
għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku u jkunu faċli li jiġu mqabbla;

10. Isostni li użu aktar mifrux tal-ICTs jistimula l-industrija Ewropea u jagħti spinta lis-suq 
tat-teknoloġiji l-ġodda tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija; jemmen li r-riċerka għandha rwol 
importanti f'dan il-proċess ta' modernizzazzjoni; jistieden lill-Istati Membri biex jipprovdu 
inċentivi għall-investiment pubbliku u privat fl-użu effiċjenti tal-enerġija li jkollu l-għan li 
joħloq u jiżviluppa teknoloġiji li jkunu jistgħu jiġu replikati faċilment biex tittejjeb il-
kwalità tal-ambjent f'żoni urbani; 

11. Isostni li m'għandu jintilef l-ebda żmien fil-promozzjoni tal-użu ta' arloġġi intelliġenti, bil-
ħsieb li jiġu ottimizzati l-produzzjoni tal-enerġija u n-netwerks tal-elettriku;



PE438.144v02-00 6/9 PR\805198MT.doc

MT

12. Ifaħħar lil dawk l-Istati Membri li diġà bdew proġetti pilota ta' użu ta' arloġġi intelliġenti, 
u jħeġġeġ lill-Istati Membri l-oħrajn biex jagħmlu progress f'dan il-qasam malajr kemm 
jista' jkun; jistieden lill-Kummissjoni biex tikkofinanzja l-akbar numru possibbli ta' 
proġetti kbar, billi tuża strumenti finanzjarji u tar-riċerka eżistenti għal dan l-iskop;

13. Jilqa' t-twaqqif ta' task force għall-użu ta' arloġġi intelliġenti fil-Kummissjoni u 
jirrakkomanda li tikkunsidra kif suppost l-opinjonijiet tal-partijiet interessati kollha, b'mod 
partikolari l-konsumaturi; jitlob lill-Kummissjoni biex tipprovdi lill-Parlament b'rapporti 
regolari dwar il-progress fil-ħidma tagħha;

14. Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra li tabbozza, fuq il-bażi tal-ħidma mwettqa mit-
task force, komunikazzjoni dwar l-użu ta' arloġġi intelliġenti li:

a. tidentifika l-ostakli għall-użu mifrux tal-arloġġi intelliġenti,

b. tissuġġerixxi proċedura għall-abbozzar rapidu ta' speċifikazzjoni funzjonali minima 
għas-sistemi tal-arloġġi intelliġenti,

c. tistipula pjan direzzjonali għall-introduzzjoni ta' sistemi bħal dawn fl-Istati Membri, u

d. tistabbilixxi sistema għall-ġbir tal-aħjar prattika f'dan il-qasam;

15. Iqis li huwa essenzjali li l-Istati Membri jaqblu, sal-aħħar tal-2010, dwar speċifikazzjoni 
funzjonali minima komuni għas-sistemi tal-arloġġi intelliġenti, bil-ħsieb li l-konsumaturi 
jingħataw informazzjoni dwar il-konsum tal-enerġija tagħhom u jkunu jistgħu 
jimmaniġġjawh bl-aktar mod effikaċi possibbli;

16. Jistieden lill-Kummissjoni biex tistipula skeda ta' żmien li torbot li jridu jikkonformaw 
magħha s-setturi tal-ICT u l-Istati Membri kollha, bil-ħsieb li jintlaħqu l-miri tat-tnaqqis 
tal-emissjonijiet tal-karbonju;

17. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

F'Diċembru 2008, l-Unjoni Ewropea stabbiliet miri ambizzjużi tal-iffrankar tal-enerġija u tat-
tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju għall-2020. Bil-ħsieb li jintlaħqu dawk il-miri, il-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Marzu 2009 tidentifika t-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICTs) bħala mod kif tittejjeb l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija fl-Istati Membri individwali.

Ir-rwol tal-ICTs

L-ICTs jistgħu jgħinu biex:

jiġi mmoniterjat u mmaniġġjat il-konsum tal-enerġija f'diversi setturi, b'mod partikolari l-
industriji tal-bini u tat-trasport,

u biex jiġu pprovduti applikazzjonijiet u teknoloġiji ġodda biex jittejjeb l-użu tar-riżorsi 
naturali u jitrawwem l-użu ta' proċessi ta' produzzjoni u industrijali aktar nodfa.

L-użu aktar mifrux tal-ICTs jista' għalhekk jgħin biex tittejjeb l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija 
fl-Unjoni u jagħmel l-industrija tal-UE aktar kompetittiva. L-applikazzjonijiet bla għadd li 
huma offerti, li s'issa ma ġewx użati biżżejjed, għandhom potenzjal konsiderevoli ta' ffrankar 
ta' enerġija f'ħafna setturi ekonomiċi. Dawn jinkludu d-dawl pubbliku u privat, il-kontroll tat-
tisħin u tal-arja kkundizzjonata fil-bini, il-kontroll tat-traffiku, il-loġistika u t-trasport, u s-
servizzi online.

Il-Kummissjoni kkalkulat li s-sistemi bbażati fuq l-ICTs jistgħu jnaqqsu l-konsum tal-enerġija 
fil-bini – attwalment stmat li jammonta għal madwar 40% tal-konsum globali tal-enerġija fl-
Ewropa – sa massimu ta' 17%, u l-emissjonijiet tal-karbonju mit-trasport sa massimu ta' 27%.

Mod wieħed importanti kif jiġi rrazzjonalizzat l-użu tal-enerġija huwa l-użu ta' arloġġi 
intelliġenti, li jipprovdi lill-konsumaturi b'informazzjoni komprensiva li tingħata dak il-ħin 
stess dwar il-konsum tal-enerġija tagħhom u l-kost tiegħu.

L-użu ta' arloġġi intelliġenti jippermetti flussi ta' informazzjoni f'żewġ naħat bejn l-operaturi 
tan-netwerk, il-fornituri tal-enerġija u l-konsumaturi. Skont ċertu studji, l-introduzzjoni tal-
użu ta' arloġġi intelliġenti tista' tnaqqas il-konsum tal-enerġija sa massimu ta' 10%.

Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni

Wara l-pubblikazzjoni tal-komunikazzjoni tat-12 ta' Marzu 2009, li fuqha huwa bbażat dan ir-
rapport ta' inizjattiva proprja, il-Kummissjoni nediet konsultazzjonijiet wisgħin mal-pubbliku 
li, b'kontribuzzjonijiet ta' valur minn esperti u studji speċifiċi għas-settur, iċċaraw il-mod li 
bih l-ICTs jistgħu jgħinu biex tittejjeb l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija.
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Ġew identifikati numru ta' setturi ekonomiċi fl-Ewropa li fihom l-użu tal-ICTs se jippermetti 
li jintlaħqu l-miri ambizzjużi tal-iffrankar tal-enerġija, kif ukoll ir-rwol tal-Kummissjoni fit-
trawwim tal-użu ta' dawn it-teknoloġiji ġodda.

Wieħed mill-ostakli ewlenin għall-użu mifrux tal-ICTs huwa n-nuqqas ta' metodoloġiji u 
għodda komuni ta' kejl, kwantifikazzjoni u ġestjoni għall-użu ta' arloġġi intelliġenti bħala 
mod kif jitkejjel il-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet tal-karbonju.

Ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Ottubru 2009 għalhekk stiednet lis-settur tal-
ICTs biex jifformula, sal-aħħar tal-2010, metodoloġiji komuni għall-istabbiliment ta' 
speċifikazzjoni komuni għall-użu ta' arloġġi intelliġenti. Tipproponi wkoll pjan direzzjonali 
għall-introduzzjoni tal-użu ta' arloġġi intelliġenti fid-djar Ewropej u tikkunsidra d-diversi 
għażliet leġiżlattivi disponibbli bil-ħsieb li jitħaffef il-progress lejn il-miri stabbiliti għall-
2020.

Il-pożizzjoni tar-rapporteur

Ir-rapporteur tapprova l-linji ġenerali tal-komunikazzjoni u r-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni. Hi tqis, barra minn hekk, li użu aktar mifrux tal-ICTs jistimula l-industrija 
Ewropea u jagħti spinta lis-suq tat-teknoloġiji l-ġodda. Fuq dik il-bażi, ir-rapporteur temmen 
li għandha ssir enfasi akbar fuq numru ta' mezzi ta' prijorità ta' kif jintlaħqu l-miri tal-UE.
Dawn jinkludu:

 l-istandardizzazzjoni tal-istrumenti li jkejlu: numru kbir ta' ostakli għall-introduzzjoni 
rapida tal-għodod u l-innovazzjonijiet tal-ICTs jista' jiġi attribwit lin-nuqqas ta' metodi u 
għodod komuni ta' kejl. Fil-fehma tar-rapporteur, m'għandu jintilef l-ebda żmien fl-
adozzjoni ta' miżuri li jorbtu u skeda ta' żmien preċiża li magħhom iridu jikkonformaw l-
impriżi kollha li joperaw fis-settur. Bil-ħsieb li dan iseħħ, il-Kummissjoni għandha tqis 
kif suppost il-kriterji ta' kejl li diġà jintużaw f'ċerti partijiet tal-Ewropa li taw prova li 
jagħtu kontribut tanġibbli biex jitnaqqas il-konsum tal-enerġija u titjieb l-effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija, biex b'hekk iwasslu għal benefiċċji ekonomiċi sinifikanti għall-utenti finali.
Din għandha tkun l-aħjar prattika li fuq il-bażi tagħha jiġi stabbilit l-inqas denominatur 
komuni għall-Ewropa. L-istandardizzazzjoni għandha tkopri kemm il-funzjonijiet tal-kejl 
u l-aċċess għall-informazzjoni kuntrattwali u d-data dwar il-konsum, il-komunikazzjoni 
mas-sistemi ċentrali tal-operaturi permezz tan-netwerk tal-elettriku u konnessjoni u 
skonnessjoni mill-bogħod tal-provvista. Barra minn hekk, it-trattament mill-bogħod tal-
maġġoranza l-kbira tat-tranżazzjonijiet kummerċjali u l-operazzjonijiet ewlenin tal-użu 
tal-arloġġi ukoll se jkollhom effett pożittiv, fis-sens li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-
karbonju, billi jneħħu l-ħtieġa għal intervent fil-post. Għandha tiġi adottata strateġija 
simili fir-rigward tal-qari tal-konsum tal-gass, b'mod li jitwasslu l-benefiċċji tal-użu ta' 
arloġġi intelliġenti fin-netwerk tal-provvista tal-gass naturali. Fl-aħħar nett, l-
introduzzjoni tal-użu ta' arloġġi intelliġenti fl-Ewropa kollha hija ta' importanza 
fundamentali għall-karozzi intelliġenti, li l-mobilità fil-futur se tkun ibbażata fuqhom. L-
istrument legali li għandu jintgħażel huwa dak li jippermetti li l-istandardizzazzjoni 
tintlaħaq l-aktar malajr. F'dan ir-rigward, l-użu ta' rakkomandazzjoni m'għandux jiġi 
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eskluż, jekk l-istrateġija leġiżlattiva jintwera li tinvolvi wisq kumplikazzjonijiet 
finanzjarji u amministrattivi.

 it-tnedija ta' proġetti pilota: bil-ħsieb li tiġi żgurata l-introduzzjoni fuq skala kbira tal-
ICTs, ir-rapporteur tqis li għandhom jitħeġġu s-sħubijiet intersettorjali u l-awtoritajiet 
lokali u reġjonali għandhom isiru konxji mill-benefiċċji tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija 
li l-ICTs jistgħu jipprovdu. Bil-ħsieb li dan isir, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu sforzi akbar biex iniedu proġetti pilota, billi jużaw għodda eżistenti u 
programmi ta' riċerka jew ifasslu proġetti adattati skont il-każ.

 il-firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet tal-ICTs: it-titjib tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija 
jirrikjedi l-adozzjoni ta' taħlita ta' miżuri biex jitnaqqas il-konsum u tittejjeb il-ġestjoni 
tal-produzzjoni u l-provvista tas-servizzi. Ir-rapporteur tindika l-kontribut ewlieni li l-
ICTs jistgħu jagħtu biex jintlaħqu l-miri konġunti tal-enerġija li ġew stabbiliti u hi tal-
fehma li l-applikazzjonijiet li s'sissa ma ġewx użati biżżejjed għandhom fil-ġejjieni 
jintużaw b'mod aktar mifrux fid-diversi setturi ekonomiċi. L-introduzzjoni rapida ta' 
soluzzjonijiet ibbażati fuq l-ICTs titlob ukoll l-introduzzjoni fuq skala kbira tal-
broadband.

 it-tixrid tal-prattika tajba: Il-popolazzjoni tal-Ewropa hija dejjem aktar ikkonċentrata 
f'żoni urbani. Għaldaqstant, it-titjib fl-organizzazzjoni u t-tmexxija tal-ibliet ta' daqs 
medju u dawk kbar se jkun fattur importanti fl-ilħuq tal-miri ambizzjużi tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-karbonju u tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija. Ir-rapporteur tenfasizza li l-
użu tal-ICTs fl-organizzazzjoni u t-tmexxija ta' żoni urbani jista' jagħti kontribut kbir 
għat-titjib tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija. Il-proġett 'bliet intelliġenti' u l-inizjattiva 'Patt 
tas-Sindki' wrew it-triq 'il quddiem. L-organizzazzjoni urbana effiċjenti miksuba permezz 
tal-użu tal-ICTs tista' tnaqqas b'mod sostanzjali l-impatt taż-żoni urbani fuq l-enerġija.
Għandha tittieħed azzjoni biex tinxtered il-prattika tajba u tiżdied il-kuxjenza ta' dawk li 
jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livell lokali dwar il-benefiċċji li l-ICTs joffru.


