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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-reviżjoni tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija
(2010/2107(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tad-19 ta’ Ottubru 2006 bit-titolu 
‘Pjan ta’ Azzjoni għall-Effiċjenza fl-Użu ta’ l-Enerġija: Inwettqu l-Potenzjal’
(COM(2006)0545), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-23 ta’ Jannar 2008 bit-titolu 
‘20 għal darbtejn sa l-2020 – L-opportunità dwar it-tibdil fil-klima għall-Ewropa’ 
(COM(2008)0030), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-13 ta’ Novembru 2008 bit-
titolu ‘L-effiċjenza fl-enerġija: il-kisba tal-mira ta’ 20%’ (COM(2008)0772),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Jannar 2007 bit-titolu 
‘Politika dwar l-Enerġija għall-Ewropa’ (COM(2007)0001), segwita mill-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Novembru 2008 bit-titolu ‘It-tieni Analiżi Strateġika dwar l-
Enerġija – Pjan ta’ azzjoni tal-UE għas-Sigurtà u s-Solidarjetà tal-Enerġija’, flimkien 
mad-dokumenti li jakkumpanjawha (COM(2008)0781),

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 663/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-13 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi programm li jgħin l-irkupru ekonomiku permezz tal-
għoti ta’ għajnuna finanzjarja Komunitarja għal proġetti fil-qasam tal-enerġija (Programm 
Ewropew tal-Enerġija għall-Irkupru)1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 5 ta' 
April 2006 dwar effiċjenza fl-użu finali ta' l-enerġija u dwar servizzi ta' enerġija u li 
tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/76/KEE (Direttiva dwar is-Servizzi tal-Enerġija)2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 19 ta’ 
Mejju 2010 dwar l-indikazzjoni permezz ta’ ttikkettar u l-informazzjoni standard tal-
prodott dwar il-konsum tal-enerġija u riżorsi oħra minn prodotti marbutin mal-enerġija3,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 19 ta’ 
Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija4,

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ riepilogu tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Mejju 2010 bit-titolu 
‘Lejn Strateġija ġdida dwar l-Enerġija għall-Ewropa 2011 – 2020’,

– wara li kkunsidra l-istudju indipendenti bit-titolu ‘Company Car Taxation. Subsidies, 

                                               
1 ĠU L 200, 31.7.2009, p. 31.
2 ĠU L 114, 27.4.2006, p. 64.
3 ĠU L 153, 18.6.2010, p. 1.
4 ĠU L 153, 18.6.2010, p. 13.
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welfare and economy’, imħejji fuq talba tal-Kummissjoni1,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Frar 2009 dwar it-tieni analiżi strateġika 
tal-politika dwar l-Enerġija2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 194 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– 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-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u tal-
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0000/2010),

A. billi l-iffrankar tal-enerġija huwa l-aktar mod rapidu u effikaċi mil-lat ta’ nefqa biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 u emissjonijiet oħra u biex tiżdied is-sigurtà tal-
provvista, u għalhekk l-effiċjenza fl-enerġija għandha tkun prijorità ewlenija ta' 
kwalunkwe strateġija futura tal-UE, b'mod partikolari tal-Istrateġija 2020 tagħha,

B. billi l-iffrankar tal-enerġija iħalli vantaġġi ekonomiċi; billi l-importazzjonijiet tal-enerġija 
tal-UE qed jiżdiedu u swew €332 biljun fl-2007, u skont figuri tal-Kummissjoni l-
benefiċċji tal-enerġija kull sena jistgħu jammontaw għal aktar minn €1 000 għal kull dar3

u l-ilħuq b’suċċess tal-objettiv tal-effiċjenza fl-enerġija għandu l-potenzjal li bih l-UE 
tiffranka madwar €100 bljun u tnaqqas l-emissjonijiet bi kważi 800 miljun tunnellata fis-
sena4,

C. billi l-isforzi jeħtieġ li jkunu intensifikati sabiex jintlaħaq l-objettiv ta’ effiċjenza fl-
enerġija ta’ 20% sal-2020 u billi l-monitoraġġ tal-progress biex jintlaħaq l-obejttiv 
mhuwiex biżżejjed,

D. billi l-perjodu tal-ħlas lura tal-investimenti fl-effiċjenza enerġetika huwa qasir u l-
investimenti joħolqu impjiegi ġodda f’żoni rurali kif ukoll urbani li, sa ċertu punt, ma 
jistgħux jiġu esternalizzati, b'mod partikolari fis-settur tal-kostruzzjoni u fi ħdan l-SMEs,

E. billi l-użu ta’ fondi pubbliċi fl-ambitu ta’ strumenti finanzjarji rotattivi bil-għan li 
jingħataw inċentivi finanzjarji għal miżuri ta’ effiċjenza fl-enerġija għandu l-vantaġġ, fi 
żminijiet ta’ limiti baġitarji, li jagħmilha possibbli biex matul iż-żmien jiġu sostnuti l-
biċċa l-kbira ta' dawn il-fondi,

F. billi l-aspett tad-domanda kien il-mutur għall-konsum akbar ta’ enerġija u hemm ħtieġa 
reali biex jiġu indirizzati l-ostakli tas-suq għal prodotti aktar effiċjenti fl-enerġija,

G. billi l-binjiet huma responsabbli għal madwar 40% tal-konsum tal-enerġija u għal madwar 

                                               
1 Copenhagen Economics, 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxa
tion_paper_22_en.pdf
2 ĠU C 67E , 18.3.2010, p. 16.
3 COM(2008)0772, p. 4.
4 COM(2008)0030, p. 8.
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36% tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-UE1 u billi l-kostruzzjoni tirrappreżenta parti 
kbira mill-ekonomija tal-UE b'madwar 12% tal-PDG tal-UE,

H. billi l-muturi elettriċi industrijali jikkunsmaw 30%-40% tal-enerġija elettrika ġġenerata 
fid-dinja u billi l-ottimizzazzjoni xieraq tas-sistemi bil-mutur rilevanti, primarjament bl-
użu ta’ veloċità regolata, tista' tiffranka bejn 30% u 60% tal-enerġija kkunsmata,

1. Il-Konformità mal-leġiżlazzjoni eżistenti u l-implimentazzjoni tagħha

1. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta evalwazzjoni tar-riżultat tal-isforzi magħmula 
mill-Istati Membri u l-Kummissjoni; iqis li, jekk l-evalwazzjoni turi implimentazzjoni 
mhux sodisfaċenti tal-istrateġija u għalhekk jitbassar li l-UE ma tkunx se tilħaq l-objettivi 
tagħha għall-2020, l-EEAP għandu jinkludu impenn mill-Kummissjoni biex tipproponi 
miżuri ulterjuri mill-UE bħal objettivi ta’ effiċjenza fl-enerġija li jorbtu għall-Istati 
Membri li jkunu ġusti, miżurabbli u li jqisu l-punt ta’ tluq u ċ-ċirkostanzi nazzjonali 
tagħhom; jenfasizza li l-metodu għandu jkun ibbażat fuq tnaqqis assolut fil-konsum tal-
enerġija biex tiġi żgurata t-trasparenza;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta Pjan ta 'Azzjoni ta’ Effiċjenza fl-Enerġija 
ambizzjuż li jqis il-progress miksub bil-miżuri kollha li jinsabu fil-Pjan ta' Azzjoni 2006, 
isaħħaħ l-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ effiċjenza fl-enerġija adottati kif mfisser fil-Pjan 
ta' Azzjoni 2006, li għadhom għaddejjin, u jinkludi miżuri adegwati ġodda biex jintlaħaq 
l-objettiv tal-2020;

3. Jitlob li r-reviżjoni tad-Direttiva tas-Servizzi tal-Enerġija (ESD) tkun tinkludi l-hekk 
imsejjaħ approċċ ‘scoreboard’ (b’objettivi flessibbli), li tħalli lill-Istati Membri l-
flessibilità li jagħżlu f'liema oqsma jiffukaw l-isforz tagħhom, ibbażata fuq 
suppożizzjonijiet fir-rigward tal-effiċjenza fin-nefqa u l-iffrankar potenzjali tal-enerġija;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi valutazzjoni kritika tal-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali 
ta' Effiċjenza fl-Enerġija, u tal-implimentazzjoni tagħhom, inklużi mudell vinkolanti għar-
rappurtaġġ, għall-obbligu ta’ rappurtar magħqud ma’ dak tal-ESD, għat-tikketti tal-
enerġija u għall-ekodisinn, biex jitneħħew il-piżijiet minn Stati Membri, u biex l-
azzjonijiet ta’ kull Stat Membru jiġu evalwati u kklassifikati biex isir użu tajjeb mill-
approċċ tal-objettivi flessibbli;

5. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex iwaqqfu programmi ta’ sorveljanza komprensiva tas-suq u 
ta’ monitoraġġ tal-konformità għad-Direttivi dwar il-binjiet, l-eko-disinn, it-tikketti tal-
enerġija u t-tikketti tal-enerġija għat-tajers, l-aktar fir-rigward tal-importazzjonijiet, u 
jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja l-implimentazzjoni ta' dawn il-programmi u tibda 
proċeduri ta’ ksur jekk ikun meħtieġ;

6. Wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva riveduta, jitlob lill-Kummissjoni sabiex, fi żmien xi ftit 
snin, tevalwa l-impatt tar-referenza mandatorja għall-iskema tat-tikketti tal-enerġija fir-
reklami fuq l-imġiba tal-konsumaturi;

2. L-infrastruttura tal-enerġija (il-produzzjoni u t-trażmissjoni)

                                               
1 COM(2008)0772, p. 8.
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7. Iqis li hemm bżonn ta’ enfasi aktar qawwija fuq l-innovazzjonijiet tas-sistemi, bħal 
netwerks intelliġenti, miters intelliġenti, u ħażna ta’ enerġija, li jistgħu jiffaċilitaw l-
effiċjenza enerġetika;

8. Jitlob għal reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Koġenerazzjoni ta’ Sħana u Elettriku (CHP) 
biex jiġu promossi s-CHP u tisħin u tkessiħ distrettwali billi l-Istati Membri jitħeġġu 
jistabbilixxu qafas regolatorju stabbli u favorevoli billi jikkunsidraw li jagħtu aċċess 
prijoritarju għan-netwerk lis-CHP u billi jippromwovu l-użu tas-CHP u tat-tisħin 
distrettwali fil-bini u finanzjament sostenibbli għas-CHP, pereżempju, billi s-CHP issir 
kriterju għall-għażla għal-proġetti ta’ żvilupp urban u rurali ffinanzjati mill-Fondi 
Strutturali;

9. Jistieden lill-Istati Membri biex, bl-istess mod, jippromwovu l-użu tas-CHP billi 
jappoġġjaw l-istabbiliment u t-tiġdid ta’ sistemi ta’ tisħin distrettwali minflok jappoġġjaw 
il-ġenerazzjoni tas-CHP fiha nnifisha;

10. Jilqa’ l-ħidma li għaddejja tal-Kummissjoni dwar netwerks intelliġenti u jħeġġiġha biex 
tappoġġja l-iżvilupp ta' netwerks intelliġenti billi jiġu stabbiliti standards komuni u tiżgura 
li jkun hemm ambjent regolatorju armonizzat stabbli fit-tul madwar l-UE;

3. L-iżvilupp urban u l-binjiet

11. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu appoġġjati l-inizjattivi li jiffukaw fuq il-livell lokali u reġjonali 
biex jitbaxxew il-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra, bħall-Patt tas-
Sindki u l-inizjattiva “Bliet Intelliġenti”;

12. Jistieden lill-Kummissjoni biex tevalwa l-potenzjal għall-effiċjenza fil-binjiet pubbliċi u 
tipproponi objettiv mandatorju għat-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija tal-binjiet pubbliċi fl-
Istati Membri;

13. Jinsab konvint li, sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-iffrankar tal-enerġija, huwa essenzjali li l-
awtoritajiet pubbliċi jagħtu l-eżempju; Jirrikonoxxi, mill-banda l-oħra, li r-restrizzjonijiet 
baġitarji li jeżistu, l-aktar fuq livell reġjonali u lokali, spiss jillimitaw il-kapaċità tal-
entitajiet pubbliċi li jinvestu għall-ġejjieni; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
biex isibu soluzzjonijiet innovattivi biex jindirizzaw din il-problema;

14. Jemmen li l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni għandhom jagħtu eżempju billi jġeddu 
l-binjiet tagħhom b’mod li jkunu kważi newtri sal-2020;

15. Jitlob lill-Kummissjoni tippromwovi inizjattivi ġodda b’appoġġ għat-tiġdid tal-binjiet fil-
kuntest tal-istrateġija għall-innovazzjoni li ġejja, bħas-sħubija ta’ innovazzjoni dwar l-
effiċjenza enerġetika fil-bliet effiċjenti fl-enerġija/b’emissjonijiet żero;

16. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu l-introduzzjoni ta’ Ċertifikati 
tar-Rendiment Enerġetiku, one-stop shops li jipprovdu aċċess għal parir u appoġġ tekniku, 
kif ukoll inċentivi finanzjarji disponibbli fil-livell reġjonali, nazzjonali u Ewropew;

17. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu l-użu usa’ ta' verifiki tal-enerġija 
fil-kumpaniji u jfasslu mekkaniżmi biex jgħinu lill-SMEs, b'mod partikolari, f'dan ir-
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rigward;

18. Jemmen li l-Kummissjoni għandha tiffinanzja studji pilota ta’ verifiki tal-effiċjenza tal-
enerġija tal-bini biex jiġi vverifikat l-iffrankar potenzjali u biex il-parteċipanti fis-suq jiġu 
mmotivati biex jinvestu f'soluzzjonijiet effiċjenti mil-lat ta’ enerġija;

19. Jitlob lill-Kummissjoni tipproponi rekwiżiti minimi tal-enerġija fir-rigward tad-dawl fit-
toroq, tal-akkwist pubbliku “ekoloġiku” u ta’ tiġdidiet enerġetiċi; iħeġġiġha f'dan il-
kuntest tinkludi, mill-2012, l-ispeċifikazzjoni tal-ispejjeż totali għall-akkwist pubbliku 
kollu ta’ stallazzjonijiet tad-dawl għall-ħajja kollha tagħhom ;

4. l-ICT u l-prodotti

20. Jappella għall-implimentazzjoni rapida u xierqa tad-Direttivi dwar l-Ittikkettjar tal-
Enerġija billi jiġu adottati atti delegati li jkopru prodotti ġodda relatati mal-enerġija; iqis li 
d-Direttiva dwar l-Eko-Disinn għandha tkopri wkoll prodotti għal binjiet kbir, tagħmir 
industrijali, sistemi ta’ dawl integrati fil-bini, pompi u prodotti b’użu ekonomiku tal-ilma 
u għandu wkoll jinkludi definizzjoni tar-rekwiżiti minimi ta’ prestazzjoni għall-bini;

21. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq leġiżlazzjoni speċifika dwar l-effiċjenza tar-riżorsi ta’ 
prodotti;

22. Jitlob lill-Kummissjoni tevalwa l-possibbiltà li tespandi l-kamp t’applikazzjoni tad-
Direttivi dwar il-Binjiet biex din tkopri bini kbir, inklużi rekwiżiti tal-ekodisinn għal 
prodotti, u b'mod partikolari muturi elettriċi industrijali, użati f’bini kbir;

23. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa leġiżlazzjoni u tiżgura li l-leġiżlazzjoni tindirizza l-
prodotti, is-sistemi u l-konsum tagħhom tal-enerġija, u jqis li jeħtieġ li tiżdied il-kuxjenza 
taċ-ċittadini tal-UE dwar l-effiċjenza enerġetika u tar-riżorsi ta' prodotti għall-konsumatur 
u prodotti relatati mal-enerġija; iqis li meta tkun qed tevalwa l-konsum tal-enerġija, l-
applikazzjonijiet għandhom jiġu kkunsidrati bħala ħaġa waħda, minflok bħala prodotti 
iżolati biss;

24. Jilqa’ b'sodisfazzjon il-ħidma tat-taskforce dwar il-miters intelliġenti u jitlob lill-
Kummissjoni tressaq għadd ta' rakkomandazzjonijiet qabel tmiem l-2011 biex tiżgura li:

 il-miters intelliġenti jiġu implimentati skont il-kalendarju tat-3 Pakkett tas-Suq tal-
Enerġija,

 l-Istati Membri jaqblu, sal-aħħar tal-2011, dwar funzjonalitajiet komuni għall-miters 
intelliġenti,

 il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistabbilixxu objettiv konkret għall-għadd ta’ djar 
mgħammra b’miters intelliġenti sal-2020;

25. Jistieden lill-Kummissjoni biex fil-Pjan SET tinkludi taqsima għall-iżvilupp u l-
promozzjoni ta’ teknoloġiji u prodotti li jiffavorixxu l-użu effikaċi tal-enerġija u tar-
riżorsi;

5. Trasport
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26. Jitlob lill-Kummissjoni tippubblika White Paper ambizzjuża dwar it-trasport bil-għan li 
tiżviluppa politika Ewropea tat-trasport li tkun sostenibbli li tippromwovi l-introduzzjoni 
ta' teknoloġiji effiċjenti fl-enerġija ġodda u tnaqqas id-dipendenza fuq il-fjuwils fossili, 
speċjalment iż-żejt;

27. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-iżvilupp ta’ strumenti innovattivi sabiex ittejjeb 
l-effiċjenza enerġetika (eż. spojlers għat-trakkijiet) u tikkunsidra li tagħmilhom 
obbligatorji, jekk jiġi ppruvat li dawn ikunu effikaċi mil-lat ta’ nefqa;

28. Jinkoraġġixxi, f'dan il-kuntest, il-promozzjoni tal-użu ta’ tajers effiċjenti fl-enerġija u 
jitlob lill-Kummissjoni tistabbilixxi rekwiżiti minimi ta' effiċjenza tal-enerġija għall-
vetturi mixtrija minn awtoritajiet pubbliċi u għat-tajers imwaħħla fuq dawk il-vetturi;

29. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li jkun hemm kundizzjonijiet ta’ qafas għall-iżvilupp ta' 
vetturi elettriċi, l-aktar f'dak li jikkonċerna l-istandardizzazzjoni ta' softwer għall-
infrastruttura u għall-punti ta’ ċċarġjar;

30. Itenni l-ħtieġa li jiġu promossi soluzzjonijiet intermodali tat-trasport kif ukoll l-iżvilupp 
ta’ sistemi intelliġenti tat-trasport sabiex jinkiseb iffrankar fl-enerġija fis-settur tat-trasport 
(inkluż ħlasijiet għall-konġestjoni, teknoloġiji għall-immaniġġjar ta’ informazzjoni dwar 
it-traffiku, infrastruttura tal-ferroviji, eċċ);

31. Jitlob lill-Istati Membri jneħħu r-reġimi fiskali li jinċentivizzaw ix-xiri ta’ karozzi 
b’konsum ineffiċjenti tal-fjuwil1;

6. Inċentivi u finanzjament

32. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposti dwar kif jiġi stabbilit qafas Ewropew ta’ 
strumenti finanzjarji rotattivi biex ikunu ta’ appoġġ għall-miżuri komplimentari ta’ 
effiċjenza fl-użu tal-enerġija li jsostnu skemi nazzjonali eżistenti ta’ suċċess u kanali ta’ 
distribuzzjoni (eż. permezz tal-qsim tar-riskju) u li jħeġġu t-twaqqif u t-titjib ta’ skemi ta’ 
effiċjenza fl-użu tal-enerġija fl-Istati Membri;

33. Iqis li dan il-qafas għandu jagħti kas tal-esperjenzi marbuta mal-istrumenti rotattivi 
eżistenti mogħtija minn intermedjarji finanzjarji pubbliċi, jinvolvi fondi eżistenti tal-UE u 
jkun maħsub biex jattira fondi pubbliċi jew privati oħra biex jinkiseb l-akbar effett ta’ 
lieva possibbli u biex isostni programmi finanzjarju għal għadd kbir ta’ benefiċjarji 
aħħarin;

34. Jilqa, f'dan ir-rigward, il-proposta tal-Kummissjoni dwar l-użu ta’ fondi mhux impenjati 
taħt ir-Regolament EEPR għall-ħolqien ta’ strument finanzjarju ddedikat biex jappoġġja 
inizjattivi ta’ effiċjenza tal-enerġija u ta’ sorsi li jiġġeddu, u jitlob lill-Kunsill jadotta l-
proposta malajr;

35. Jenfasizza l-ħtieġa li jitjieb l-użu tal-fondi eżistenti tal-UE, bħall-ERDF, għal miżuri ta' 
effiċjenza tal-enerġija; jitlob lill-Kummissjoni tidentifika l-ostakli għall-użu ta’ sehem 
akbar mir-riżorsi tal-Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni għal dan il-għan u biex tressaq 

                                               
1 Taxation Paper No 22 (2010): Company Car Taxation. Subsidies, welfare and economy.
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azzjonijiet adegwati biex tindirizza dawn l-ostakli (eż. aktar miżuri tal-UE ta’ appoġġ 
għall-assistenza teknika);

36. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-faċilitajiet ta’ finanzjament (eż. ELENA) u 
tikkunsidra li twaqqaf faċilitajiet komplimentari ffinanzjati taħt il-Programm “Enerġija 
Intelliġenti – Ewropa”;

37. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi miżuri tal-UE maħsuba biex jappoġġjaw l-
assistenza teknika mogħtija minn intermedjarji finanzjarji tal-esperjenza (nazzjonali u 
internazzjonali) biex:

 titqajjem kuxjenza u jissaħħaħ l-għarfien – fost l-awtoritajiet ta’ ġestjoni kif ukoll l-
istituzzjonijiet finanzjarji pubbliċi u privati – dwar strateġiji ta' finanzjament u 
rekwiżiti istituzzjonali bil-għan li jiġu sostnuti l-investimenti fl-effiċjenza tal-enerġija,

 ikunu appoġġjati l-istituzzjonijiet finanzjarji pubbliċi u privati fl-implimentazzjoni ta’ 
miżuri korrispondenti u strumenti finanzjarji,

 l-istrumenti finanzjarji sostenibbli u effiċjenti jkunu strutturati biex jutilizzaw aħjar il-
fondi disponibbli għall-investimenti fl-effiċjenza tal-enerġija,

 jitħeġġeġ it-trasferiment tal-aħjar prattiki fost l-Istati Membri u l-intermedjarji 
finanzjarji tagħhom;

38. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra li tipproponi miżuri effettivi biex tinċentiva lill-
kumpaniji tal-enerġija biex jinvestu fl-effiċjenza tal-enerġija;

39. Itenni t-talba tiegħu li kapitolu dwar l-effiċjenza tal-enerġija fi ħdan il-politika tal-viċinat 
Ewropew għandu jissaħħaħ u jiġi inkluż b'mod sistematiku fid-djalogi tal-UE ma’ pajjiżi 
terzi;

40. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel l-effiċjenza tal-enerġija waħda mill-prijoritajiet 
ewlenin tat-Tmien Programm ta’ Qafas ta’ Riċerka u talloka parti sinifikanti lis-
subprogrammi dwar l-effiċjenza tal-enerġija li tkun simili għall-Programm attwali 
“Enerġija Intelliġenti”; jenfasizza l-ħtieġa għall-irduppjar tal-fondi għar-riċerka, l-iżvilupp 
u d-dimostrazzjoni fil-qasam tal-enerġija, inkluża żieda sostanzjali fil-baġit futur tal-UE, 
partikolarment għall-enerġija li tiġġedded, netwerks intelliġenti u effiċjenza fl-enerġija, 
sal-2020, meta mqabbla mal-livelli attwali;

41. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni
L-effiċjenza fl-enerġija hija l-aktar mod mgħaġġel u effikaċi mil-lat ta’ nefqa biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tas-CO2 u emissjonijiet oħra. Il-vantaġġi huma enormi f'termini kemm ta’ 
tkabbir ekonomiku kif ukoll ta’ ħolqien ta' impjiegi. L-impjiegi maħluqa se jkunu kemm 
f'żoni rurali kif ukoll urbani, spiss fl-SMEs, u se jkunu impjiegi lokali, li ma jistgħux jiġu 
esternalizzati. Dawn se jkunu fl-IT, fil-kostruzzjoni u fis-servizzi.
Inkiseb ħafna minn meta ġie adottat il-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija 
fl-2006; madankollu, il-kuntest politiku u ekonomiku inbidel ħafna minn dakinhar. Għalhekk, 
hemm ħtieġa ċara li l-politika tal-UE dwar l-Effiċjenza tal-Enerġija tiġi riveduta u tiġi 
allinjata mal-prijoritajiet u l-iżviluppi attwali. Għandha titwettaq evalwazzjoni bir-reqqa tal-
kisbiet u n-nuqqasijiet tal-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija tal-2006 
bħala bażi għar-reviżjoni tal-politika tal-UE dwar l-effiċjenza enerġetika. Miżuri biex jiġi 
stimulat l-iffrankar tal-enerġija jistgħu jiġu introdotti permezz ta’ varjetà wiesgħa ta' strumenti 
fil-livell tal-UE u fuq livell nazzjonali, bħat-tikkettar u l-istandards ekoloġiċi ta’ prodotti 
relatati mal-enerġija, il-konsum tal-enerġija tal-binjiet, u ħafna oħrajn. Hija l-fehma tar-
rapporteur li dawk li jfasslu l-politika għandhom ifittxu li jiddiversifikaw il-mezzi li permezz 
tagħhom huma jfittxu li jagħmlu l-UE27 aktar effiċjenti mil-lat ta’ enerġija, u li xi strumenti 
huma aktar adattati biex jintużaw fuq livell nazzjonali.

Objettivi li jirrigwardaw l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija
Jidher dejjem aktar evidenti li l-UE mhijiex miexja tajjeb biex tilħaq l-objettiv tagħha ta’ 
20%. Hemm nuqqas ta’ dokumentazzjoni uffiċjali mill-Kummissjoni Ewropea f'dan ir-
rigward. Filwaqt li l-objettivi għall-emissjonijiet u għas-sorsi li jiġġeddu jitkejlu faċilment u 
magħmula uffiċjalment disponibbli mill-Eurostat, mill-banda l-oħra, l-istatistika dwar l-
effiċjenza fl-użu tal-enerġija, hija kontroversjali peress li l-mudell PRIMES huwa spiss 
kkuntestat. Madankollu, ir-rapporteur jemmen li hija r-responsabilità tal-Kummissjoni li 
tippreżenta statistika dwar l-iżvilupp tal-elementi kollha ewlenin tal-politika enerġetika tal-
UE.

Binjiet
Huwa magħruf sew li hemm potenzjal enormi fl-effiċjenza enerġetika fil-binjiet. It-tfassil 
mill-ġdid riċenti tal-EPRD jagħmilha diffiċli li jerġa’ jkun hemm tfassil mill-ġdid ieħor f’dan 
l-istadju. Madankollu, l-importanza tal-binjiet titlob approċċ differenti, wieħed li jkun 
konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà u li ma jiksirx il-dritt għal proprjetà privata. Għandna 
nqisu l-kwistjoni ta’ strumenti ta’ finanzjament adegwati kif ukoll il-ħtieġa tat-tisħiħ tat-taħriġ 
professjonali, tal-aċċess għall-informazzjoni għall-SMEs u għas-sensibilizzazzjoni, b’mod 
ġenerali. Għandu jkun hemm fokus fuq it-tiġdid tal-binjiet eżistenti, peress li r-rata ta’ 
kostruzzjoni ta’ binjiet ġodda qiegħda dejjem tiċkien fl-UE u ħafna binjiet antiki għandhom l-
ogħla potenzjal ta’ effiċjenza, jekk jiġu rrinovati sewwa.

Eko-disinn
Bħala prinċipju ġenerali, ir-rapporteur huwa tal-fehma li għandhom jiġu promossi l-ftehimiet 
volontarji, madankollu f'xi każijiet l-istandards minimi u l-miri konkreti huma miżuri 
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neċessarji sabiex is-suq jitmexxa f’direzzjoni ta’ effiċjenza akbar fl-użu tal-enerġija. Id-
Direttiva dwar l-Eko-Disinn hija l-aktar strument effettiv fil-livell tal-UE fil-politika tal-
effiċjenza fl-użu tal-enerġija, u hija eżempju ewlieni tal-tip ta’ politika li l-UE għandha tfittex 
li tintroduċi. L-approċċ l-aktar promettenti jidher jkun ibbażat fuq standards komuni għas-suq 
madwar l-UE kollha, bil-għan li tiddaħħal kompetizzjoni akbar bejn l-Istati Membri, li 
jippermettilhom li jikkompetu fis-suq dinji.

Finanzjament
Fl-industrija tat-teknoloġiji nodfa (cleantech) hemm bżonn li jitnaqqas id-distakk bejn l-USA 
u ċ-Ċina, fuq naħa waħda, u bejn kull waħda minnhom u l-UE, fuq l-oħra. Iż-żewġ pajjiżi 
huma ferm aktar progressivi mill-UE fir-rigward tal-adozzjoni ta’ miżuri leġiżlattivi li 
jippromwovu soluzzjonijiet effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Għalhekk, il-miżuri u l-istrumenti 
biex tingħata spinta lill-finanzjament għandhom jiġi appoġġjati mill-UE u mill-Istati Membri. 
L-introduzzjoni ta’ fondi nazzjonali favur l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija li jappoġġjaw il-
Kuntratti ta’ Rendiment Enerġetiku (EPC) għandha tingħata inċentiv permezz ta’ strument 
finanzjarju fuq livell Ewropew.

L-EPCs, li bihom klijent jixtri garanzija li jiffranka l-enerġija, joħolqu effett ta’ lieva 
minħabba li l-investiment jitħallas lura fuq medda ta żmien ta' bejn sentejn u 15-il sena. 
Mudell bħal dan joħloq l-impjiegi fl-SMEs, il-konsumaturi jiffrankaw fil-kontijiet tal-enerġija 
tagħhom, u l-emissjonijiet jitnaqqsu.


