
PR\822190MT.doc PE443.045v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

2010/0150(COD)

28.6.2010

***I
ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 663/2009 li jistabbilixxi programm li jgħin l-
irkupru ekonomiku permezz tal-għoti ta’ għajnuna finanzjarja Komunitarja 
għall-proġetti fil-qasam tal-enerġija
(COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Rapporteur: Kathleen Van Brempt



PE443.045v02-00 2/13 PR\822190MT.doc

MT

PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 663/2009 li jistabbilixxi programm li jgħin l-irkupru ekonomiku 
permezz tal-għoti ta’ għajnuna finanzjarja Komunitarja għall-proġetti fil-qasam tal-
enerġija
(COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2010)0283),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 194(1)(c) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0139/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1,
– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-
0000/2010),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari kif tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għalhekk, għandu jiġi mfassal strument 
finanzjarju speċifiku li jappoġġa l-

(5) Għalhekk, għandu jiġi mfassal strument 
finanzjarju speċifiku li jappoġġa l-

                                               
1

2
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effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-inizjattivi 
rinnovabbli fi ħdan l-Inizjattiva ta' 
Finanzjament għall-Enerġija 
Sostenibbli[11] sabiex jintużaw il-fondi 
mhux impenjati fl-ambitu tal-Kapitolu II 
tar-Regolament (KE) Nru 663/2009. Il-
faċilità finanzjarja għandha tappoġġa l-
iżvilupp ta' proġetti ta' effiċjenza fl-użu tal-
enerġija u ta' enerġija rinnovabbli li jkunu 
aċċettati mill-banek u li tiffaċilita l-
finanzjament ta' investimenti f'dan il-qasam 
minn awtoritajiet lokali u reġjonali, b'mod 
partikolari f'kuntest urban.

effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-inizjattivi 
rinnovabbli fi ħdan l-Inizjattiva ta' 
Finanzjament għall-Enerġija Sostenibbli 
sabiex jintużaw il-fondi mhux impenjati fl-
ambitu tal-Kapitolu II tar-Regolament 
(KE) Nru 663/2009. Il-faċilità finanzjarja 
għandha tappoġġa l-iżvilupp ta' proġetti ta' 
effiċjenza fl-użu tal-enerġija u ta' enerġija 
rinnovabbli li jkunu aċċettati mill-banek u 
li tiffaċilita l-finanzjament ta' investimenti 
f'dan il-qasam minn awtoritajiet pubbliċi 
muniċipali, lokali u reġjonali, b'mod 
partikolari f'kuntest urban.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tikkonforma d-dikjarazzjonijiet preċedenti u sussegwenti fit-test, dwar l-istess suġġett. Fil-
memorandum ta’ spjegazzjoni u fl-Anness II – parti I – paragrafu 1.

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-konformità tal-istrumenti 
finanzjarji tal-UE hi partikolarment 
importanti fi żmien ta’ restrizzjonijiet 
baġitarji. Il-faċilità għandha 
tikkumplimenta b’mod effiċjenti u tibni 
fuq l-istrumenti eżistenti, b’mod 
partikolari l-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) li kien 
emendat bir-Regolament (UE) Nru 
437/2010, bir-riżultat li l-finanzjament 
FEŻR disponibbli għall-effiċjenza fl-
enerġija u s-sorsi rinnovabbli fis-settur 
tad-djar żdied għal potenzjal ta’ EUR 8 
biljuni fuq il-perijodu 2007-2013.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

B’kunsiderazzjoni tar-restrizzjonijiet finanzjarji u baġitarji iebsin, l-użu ta’ kull tip ta’ 
strument finanzjarju ġdid għandu jikkonforma mal-istrumenti tal-UE eżistenti li diġà qegħdin 
jappoġġjaw l-investimenti fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u fl-enerġiji rinnovabbli, sabiex 
jissaħħu s-sinerġiji u jitqawwa l-valur miżjud tal-proġetti appoġġjati mill-UE. B’mod 
partikolari għandha tiġi enfasizzata biċ-ċar is-sinerġija mal-Fondi Strutturali u mal-Fondi ta' 
Koeżjoni (l-aktar il-FEŻR) biex ikun evitat l-irduppjar ta’ investimenti.

Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Skont ir-Regolament (KE) Nru 
663/2009, il-faċilità għandha tkun limitata 
għall-finanzjament tal-miżuri li għandhom 
impatt rapidu, sostanzjali u li jista' jitkejjel 
fuq l-irkupru ekonomiku fi ħdan l-UE, iktar 
sigurtà tal-enerġija u tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gass b'effett serra. Fl-
għażla u l-eliġibilità tal-miżuri ffinanzjati 
fl-ambitu tal-faċilità, għandhom jiġu 
applikati bis-sħiħ il-kriterji stipulati fir-
Regolament (KE) Nru 663/2009. Il-bilanċ 
ġeografiku tal-proġetti għandu jitqies bħala 
element essenzjali wkoll.

(7) Skont ir-Regolament (KE) Nru 
663/2009, il-faċilità għandha tkun limitata 
għall-finanzjament tal-miżuri li għandhom 
impatt rapidu, sostanzjali u li jista' jitkejjel 
fuq l-irkupru ekonomiku fi ħdan l-UE, iktar 
sigurtà tal-enerġija u tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gass b'effett serra. Il-
miżuri għandhom jikkontribwixxu għat-
tkabbir ekoloġiku, il-ħolqien tal-impiegi, 
l-iżvilupp ta’ ekonomija kompetittiva u 
sostenibbli u għat-trattatament tat-tibdil 
fil-klima. Fl-għażla u l-eliġibilità tal-miżuri 
ffinanzjati fl-ambitu tal-faċilità, għandhom 
jiġu applikati bis-sħiħ il-kriterji stipulati 
fir-Regolament (KE) Nru 663/2009. Il-
bilanċ ġeografiku tal-proġetti għandu 
jitqies bħala element essenzjali wkoll.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha issir enfasi fuq il-kunċetti ewlenin ta’ Tkabbir Ekoloġiku, ħolqien ta’ impjiegi, 
ekonomija kompetittiva u sostenibbli u t-tibdil fil-klima. Barra minn hekk, l-elenkar ta’ dawn 
l-għanijiet addizzjonali jikkonforma t-test aktar mad-dikjarazzjonijiet magħmula fil-
memorandum ta' spjegazzjoni tal-Kummissjoni.
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Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 663/2009
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-Artikolu 3(2), l-
approprjazzjonijiet li ma jistgħux ikunu 
soġġetti għal impenji legali individwali fl-
ambitu tal-Kapitolu II għal ammont ta' 
EUR 114 miljun, u eventwalment 
approprjazzjonijiet oħra li jsiru disponibbli 
b'riżultat ta' nuqqas ta' implimentazzjoni 
totali jew parzjali tal-proġetti skont il-
Kapitolu II għandhom jiġu allokati għal 
faċilità finanzjarja fi ħdan l-Inizjattiva ta' 
Finanzjament għall-Enerġija 
Sostenibbli[12].

1. 1. Skont l-Artikolu 3(2), l-
approprjazzjonijiet li ma jistgħux ikunu 
soġġetti għal impenji legali individwali fl-
ambitu tal-Kapitolu II għal ammont ta' 
EUR 114 miljun, u eventwalment 
approprjazzjonijiet oħra li jsiru disponibbli 
b'riżultat ta' nuqqas ta' implimentazzjoni 
totali jew parzjali tal-proġetti skont il-
Kapitolu II għandhom jiġu allokati għal 
faċilità finanzjarja fi ħdan l-Inizjattiva ta' 
Finanzjament għall-Enerġija 
Sostenibbli[12]. Barra minn hekk is-
somma ta' EUR 15-il miljun mill-
programm ta’ Azzjoni tal-UE għall-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima, għandha tkun 
allokata lill-faċilità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma għandniex naħlu riżorsi finanzjarji u attwalment fil-linja tal-baġit 07 03 23 hemm pro 
memoria sakemm ikun adottat dan it-tip ta’ “programm ta’ azzjoni”, li l-Kummissjoni 
m’għandhiex ir-riżorsi biex tipproponi. Il-EUR 15-il miljun huma disponibbli. Għalhekk 
nemmnu li għandna nużaw il-flus għaliex l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u t-trawwim ta’ 
enerġija rinnovabbli għandhom miri komuni.

Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – Parti I – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) proġetti li juru potenzjal ta’ 
innovazzjoni qawwi u li jagħmlu użu 
minn proċeduri u teknoloġiji ġodda li 
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jagħmlu possibbli l-kisba tal-aqwa livelli 
ta’ effiċjenza fl-użu tal-enerġija madwar 
id-dinja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-innovazzjoni hi aspett importanti ħafna u għandha tingħata kunsiderazzjoni xierqa fit-
tfassil ta’ pjan ta’ irkupru ekonomiku f’kull tip ta’ qasam ta’ azzjoni.  Biex tinżamm il-
kompetittività tal-industrija u tal-ekonomija Ewropea, il-potenzjal innovattiv għandu dejjem 
jingħata attenzjoni partikolari u jkun ta’ prijorità ewlenija fl-għażla tal-proġetti.

Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti I – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-benefiċjarji tal-faċilità għandhom ikunu 
awtoritajiet pubbliċi, preferibbilment fil-
livell reġjonali u lokali, jew entitajiet 
privati li jaġixxu f'isem dawn l-awtoritajiet 
pubbliċi. Se tingħata attenzjoni partikolari 
lill-proposti li jinvolvu l-kooperazzjoni ta' 
korpi bħal dawn mal-assoċjazzjonijiet tad-
djar u l-aġenziji tal-iżvilupp.

Il-benefiċjarji tal-faċilità għandhom ikunu 
awtoritajiet pubbliċi, preferibbilment fil-
livell reġjonali u lokali, jew entitajiet 
privati li jaġixxu f'isem dawn l-awtoritajiet 
pubbliċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemmx raġuni għalfejn għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-assoċjazzjonijiet tad-
djar jew lill-aġenziji tal-iżvilupp. Hemm ħafna organizzazzjonijiet, assoċjazzjonijiet u aġenziji 
minn awtoritajiet pubbliċi li jistgħu jservu ta’ msieħba fil-kooperazzjonijiet imsemmija fil-
proposti ta’ proġetti.

Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti III – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-faċilità għandha tkun limitata għall-
finanzjment tal-miżuri li għandhom impatt 
rapidu, sostanzjali u li jista' jitkejjel, fuq l-
irkupru ekonomiku fi ħdan l-UE, iktar 
sigurtà tal-enerġija u tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gass b'effett serra.

Il-faċilità għandha tkun limitata għall-
finanzjment tal-miżuri li għandhom impatt 
rapidu, sostanzjali u li jista' jitkejjel, fuq l-
irkupru ekonomiku fi ħdan l-UE, iktar 
sigurtà tal-enerġija u tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gass b'effett serra. Il-
miżuri għandhom jikkontribwixxu għat-
tkabbir ekoloġiku, il-ħolqien tal-impiegi, 
l-iżvilupp ta’ ekonomija kompetittiva u 
sostenibbli u għat-trattatament tat-tibdil 
fil-klima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha issir enfasi fuq il-kunċetti ewlenin ta’ Tkabbir Ekoloġiku, ħolqien ta’ impjiegi, 
ekonomija kompetittiva u sostenibbli u t-tibdil fil-klima. Barra minn hekk, l-elenkar ta’ dawn 
l-għanijiet addizzjonali jikkonforma t-test aktar mad-dikjarazzjonijiet magħmula fil-
memorandum ta' spjegazzjoni tal-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-proposta oriġinali għal Programm Ewropew tal-Enerġija għall-Irkupru
Bi tweġiba għall-kriżi finanzjarja l-Kummissjoni Ewropea, f’Jannar 2009, ipproponiet ir-
riallokazzjoni ta’ EUR 5 biljun (f’fondi mhux minfuqa tal-UE), l-iktar għall-appoġġ ta’ 
proġetti fil-qasam tal-enerġija. Skont il-pjan, total ta' EUR 3.5 biljun, li aktar tard żdiedu għal 
EUR 3.98 biljun, għalhekk għandhom ikunu allokati għal proġetti tal-enerġija, li għandhom 
jikkontribwixxu għall-irkupru ekonomiku tal-UE 1. Il-Programm Ewropew tal-Enerġija għall-
Irkupru (EEPR) propost hu mmirat għall-appoġġ ta’ (a) proġetti ta’ infrastruttura ta’ gass (l-
iktar dawk transkonfinali) u tal-elettriku (l-hekk imsejħa inter-connectors), (b) parkijiet tar-riħ 
u (c) proġetti għall-Ġbir u l-Ħżin tal-Karbonju (CCS).

It-talba tal-Parlament għall-inklużjoni ta’ proġetti ta’ effiċjenza fl-użu tal-enerġija u tal-
enerġija rinnovabbli
Il-Parlament Ewropew kien tal-opinjoni li l-EEPR għandu wkoll jinkludi miżuri ta’ appoġġ 
għal proġetti fil-qasam tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u tal-enerġija rinnovabbli kif maħsub 
oriġinarjament mill-Kummissjoni. Il-finanzjament ta’ proġetti fil-qasam tal-effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija u tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli għandhom jistimulaw l-ekonomijja, joħolqu 
opportunitajiet ta’ impjieg u jgħinu fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Dawn il-proġetti huma 
l-iktar effettivi meta jiġu implimentati fil-livell muniċipali, reġjonali u lokali. Ħafna proġetti 
lokali huma kkaratterizzati minn ammont qawwi ta’ xogħol u għalhekk għandhom joħolqu 
numru kbir ta’ impjiegi ġodda li mhumiex soġġetti għad-delokalizzazzjoni. Barra minn hekk, 
għandu jinħoloq effett determinattiv għoli kif ukoll aspetti importanti oħrajn, bħall-
integrazzjoni soċjali u l-attrattività tar-reġjun, għandhom jiġu influwenzati b’mod pożittiv. 
B’hekk, il-muniċipalitajiet parteċipanti jistgħu jservu ta’ mudelli għal komunitajiet oħrajn, u 
b’hekk joħolqu reazzjoni ta’ katina ta’ prattiki tajba madwar l-Unjoni Ewropea. Il-
finanzjament ta’ proġetti immirati lejn l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-enerġija rinnovabbli 
jappoġġjaw ukoll b'mod dirett l-isforzi tal-UE għall-kisba tal-miri, għal sehem ta' 20% tal-
enerġija minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli u iffrankar tal-enerġija ta’ 20% meta mqabbel ma’ 
negozji meqjusa bħala n-norma. B’mod partikolari, l-istimolar tal-miżuri ta’ effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija fis-settur tal-bini, li jikkonsma madwar 40% tal-enerġija fl-UE, għandu jkollu 
effett pożittiv immedjat mhux biss b'żieda fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija iżda wkoll bħala 
appoġġ għall-SME fil-livell lokali u reġjonali. Barra minn hekk din iż-żieda għandha tkun ta’ 
benefiċċju għall-iżvilupp ta’ inizjattivi promettenti fil-qasam tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija 
fil-livell lokali bħall-“Patt tas-Sindki” u l-inizjattiva “bliet intelliġenti”, li kienu effetwati mill-
kriżi tal-kreditu attwali u mid-dħul baġitarju anqas ta’ wara.

Anke jekk tul in-negozjati tat-trialogu, il-Parlament ma rnexxilux jikkonvinċi lill-Kunsill biex 
jinkludi mekkaniżmu għall-allokazzjoni ta’ fondi mhux impenjati għall-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija u għas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli, il-Kummissjoni qablet mal-Parlament u żiedet 
dikjarazzjoni mar-regolament finali li fiha tikkunsidra l-użu ta' kull tip ta’ fondi mhux 
minfuqa sal-aħħar tal-2010, għal proġetti ta’ effiċjenza fl-użu tal-enerġija u tal-enerġija 
rinnovabbli: Jekk il-Kummissjoni, meta fl-2010 tirrapporta dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament 

                                               
1 Proposta tal-Kummissjoni għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm li 
jgħin l-irkupru ekonomiku permezz tal-għajnuna finanzjarja mogħtija mill-Komunità għall-proġetti fil-qasam tal-
enerġija, COM(2009)35
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konformement mal-Artikolu 28 tiegħu, tiskopri li ma jkunx possibbli li sa tmiem l-2010 tiġi allokata 
parti mill-fondi previsti għall-proġetti elenkati fl-anness għar-Regolament, il-Kummissjoni ser 
tipproponi, jekk ikun adatt u b'mod ġeografikament bilanċjat, emenda għar-Regolament li tippermetti 
l-finanzjament ta' proġetti fil-qasam tal-effiċjenza fl-enerġija u s-sorsi ta' enerġija li jiġġeddu, b'żieda 
mal-inizjattivi msemmija hawn fuq, inkluż kriterji ta' eliġibbiltà simili għal dawk applikabbli għall-
proġetti elenkati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Rapport ta’ Implimentazzjoni u fondi għall-riallokazzjoni
Ir-rapport dwar l-implimentazzjoni tal-EEPR ippublikat fis-27 ta' April, 20101 jindika li s’issa 
EUR 115-il miljun ma setgħux jiġu allokati għall-proġetti magħżula.  Barra minn hekk, hemm 
riskju potenzjali rigward l-implimentazzjoni tal-proġett minħabba l-kumplessità teknika, 
organizzattiva, legali u finanzjarja tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta s-sitwazzjoni, 
f’każ li proġett ma jissodisfax kull kundizzjoni għal implimentazzjoni. Għaldaqstant, jista’ 
jkun hemm aktar fondi disponibbli għall-riallokazzjoni sal-aħħar tal-2010.

Il-ħolqien ta’ Faċilità finanzjarja fi ħdan l-Inizjattiva ta' Finanzjament għall-Enerġija 
Sostenibbli
Fil-31 ta’ Mejju 2010, il-Kummissjoni ppreżentat din il-proposta ta' emenda tal-EEPR, għar-
riallokazzjoni ta' fondi għal proġetti ta' effiċjenza fl-użu fl-enerġija u tal-enerġija rinnovabbli. 
Din il-proposta tqarreb ħafna lejn l-ideat espressi mill-Parlament tul in-negozjati dwar l-
EEPR. Rigward il-mekkaniżmi għall-użu ta’ fondi għall-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-
miżuri tal-enerġija rinnovabbli, il-Kummissjoni tipprevedi li talloka l-fondi mhux minfuqa 
lill-faċilità finanzjarja fi ħdan l-Inizjattiva ta' Finanzjament għall-Enerġija Sostenibbli. Din il-
faċilità għandha tappoġġa l-iżvilupp ta' proġetti ta' effiċjenza fl-użu tal-enerġija u tal-enerġija 
rinnovabbli li jkunu aċċettati mill-banek u b’hekk tiffaċilita l-finanzjament ta' investimenti ta' 
proġetti ta’ effiċjenza fl-użu tal-enerġija u tal-enerġija rinnovabbli minn awtoritajiet pubbliċi 
muniċipali, lokali u reġjonali. B’mod aktar speċifiku, numru kbir ta’ proġetti b’effett ta’ 
amplifikazzjoni qawwi jistgħu jiġu megħjuna bl-implimentazzjoni ta’ skemi ta' inċentiv 
finanzjarju innovattiv bħall-garanziji u self b'rata ta' interess baxxa u bil-finanzjament ta' 
assistenza teknika. Ir-rapporteur jemmen li dan il-mekkaniżmu għandu jinħoloq minn 
intermedjarji finanzjarji esperti, u l-Kummissjoni għandha, malajr kemm jista’ jkun, tibda 
taħdem fuq ftehimiet ma' dawn l-istituzzjonijiet. Hekk kif jiġu ffinalizzati dawn il-ftehimiet, 
il-Kummissjoni għandha tikkomunikahom lill-Parlament Ewropew u lill-Istati Membri, b'mod 
trasparenti u komprensiv. 

Kwistjonijiet għal kunsiderazzjoni dwar it-titjib
Ir-rapporteur jilqa’ l-proposta ġenerali tal-Kummissjoni u jittama li jintlaħaq ftehim malajr 
mal-Kunsill (taħt il-Presidenza Belġjana). Fl-opinjoni tar-rapporteur, il-Kumitat għat-titjib tal-
proposta inizjali tal-Kummissjoni għandu jqis il-kwistjonijiet li ġejjin:

 Fit-test kollu għandha tingħata attenzjoni xierqa għal aspetti kruċjali bħat-Tkabbir 
Ekoloġiku, il-ħolqien tal-impjiegi, l-iżvilupp ta' ekonomija kompettitiva, soċjali u 
sostenibbli u t-trattament tat-tibdil fil-klima.

 It-teknoloġiji ta’ innovazzjoni u dawk innovattivi huma ta' importanza ewlenija għall-
kompetittività tal-industrija u tal-ekonomija Ewropea. Il-karatteristiċi ta’ innovazzjoni 

                                               
1 Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar l-implimentazzjoni tal-Programm 
Ewropew tal-Enerġija għall-Irkupru, COM(2010)191.
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għandhom ukoll jiġu meqjusa fl-għażla ta’ proġetti li għandhom jiġu megħjuna minn 
din il-faċilità.

 B’kunsiderazzjoni tar-restrizzjonijiet finanzjarji u baġitarji iebsin, l-użu ta’ kull tip ta’ 
strument finanzjarju ġdid għandu jikkonforma mal-istrumenti eżistenti tal-UE li diġà 
qegħdin jappoġġjaw l-investimenti fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u fl-enerġiji 
rinnovabbli, sabiex jissaħħu s-sinerġiji u jitqawwa l-valur miżjud tal-proġetti 
appoġġjati mill-UE. B’mod partikolari għandha tiġi enfasizzata biċ-ċar is-sinerġija 
mal-Fondi Strutturali u l-Fondi ta' Koeżjoni (l-aktar il-FEŻR) biex jiġi evitat l-
irduppjar ta’ investimenti.

 Il-fondi allokati għall-faċilità finanzjarja l-ġdida għadhom limitati ħafna. Madankollu, 
l-inizjattiva hi promettenti ħafna u għandha potenzjal ta’ effett ta’ amplifikazzjoni 
kbir. Għalhekk għandhom ikunu disponibbli għal din il-faċilità finanzjarja l-ġdida l-
akbar numru ta’ fondi possibli u għandhom jiġu allokati wkoll għal dan il-proġett 
fondi oħra mhux minfuqa fil-qasam tat-tibdil tal-enerġija u tal-klima. F’programm 
multiannwali tad-DĠ Klima, hemm xi fondi mhux minfuqa, li wkoll jistgħu jiġu 
mmirati lejn l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u lejn l-enerġija rinnovabbli. Dawn il-fondi 
mhux minfuqa jistgħu wkoll jiġu allokati lill-Faċilità Finanzjarja għal proġetti tal-
enerġija sostenibbli.

 L-anness jistipula l-kundizzjonijiet biex l-intermedjarji finanzjarji jkunu jistgħu 
jimplimentaw il-Faċilità finanzjarja għal proġetti tal-enerġija sostenibbli. Ir-
regolament għandu jinkludi salvagwardji biżżejjed li juru li dawn l-intermedjarji 
finanzjarji għandhom il-kapaċità li jħaddmu dawn il-proġetti taħt kundizzjonijiet ta' 
żmien ibsin u li jikkonformaw mar-rekwiżiti baġitarji tal-UE.

Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, ir-rapporteur jixtieq jenfasizza li hu fl-interess tal-Parlament li 
jilħaq ftehim malajr mal-Kunsill, sabiex ikun jista’ juża fondi mhux minfuqa għall-proġetti ta’ 
effiċjenza fl-użu tal-enerġija u tal-enerġija rinnovabbli, peress li dawn l-oqsma jeħtieġu l-
appoġġ pubbliku fi żminijiet ta’ aċċess diffiċli għal finanzjament.


