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OPINJONIJIET

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jitlob lill-Kumitat għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezz tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-opinjonijiet li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa’ l-inizjattiva ewlenija dwar l-effiċjenza tar-riżorsi, li għandha tinkludi r-riżorsi vasti 
kollha tal-Ewropa, inklużi l-materja prima, bħall-fjuwils, il-minerali u l-metalli u anke riżorsi 
bħall-ikel, il-ħamrija, l-ilma, l-arja u l-ambjent naturali; jissottolinja li l-politika għandha 
tippromwovi l-użu sostenibbli tar-riżorsi u tiffoka fuq l-investiment fl-iżvilupp sostenibbli tat-
territorju ħalli jkun żgurat tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv fl-Ewropa li jkun 
jikkontribwixxi għas-sigurtà tal-fornitura tal-enerġija, trasport aktar effiċjenti f'termini ta' 
enerġija, filwaqt li jsir realtà l-potenzjal ta' impjegi u kompetittività tal-impriżi Ewropej li t-
tnejn li huma jkunu jiffavorixxu l-ambjent kif ukoll it-titjib tal-kwalità tal-ħajja għall-
ġenerazzjonijiet preżenti u futuri u tkun żgurata s-solidarjetà interġenerazzjonali;

2. Jenfasizza l-ħtieġa li l-investiment jiġi kkonċentrat fuq l-effikaċità tal-enerġija, l-enerġija 
rinnovabbli, l-effiċjenza tal-enerġija tal-bini u t-trasport li ma jniġġisx, kif ukoll fuq l-
infrastruttura reġjonali għall-enerġija rinnovabbli, speċifikament fir-reġjuni żvantaġġjati;
jistieden lill-Istati Membri jsaħħu l-kontribut tal-Fondi Strutturali għal tkabbir sostenibbli 
waqt il-perjodu ta' programmar attwali u jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta l-programmi 
operattivi mmodifikati b'mod rapidu u mhux burokratiku;

3. Jinnota li, minkejja l-isforzi tal-UE u l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, għad 
hemm nuqqasijiet importanti fl-użu kondiviż tar-riżorsi; jisħaq, b’konsegwenza ta’ dan, li 
sabiex tinkiseb Ewropa li tuża r-riżorsi b’effiċjenza,għandhom jiġu implimentati fuq livell 
lokali, reġjonali u tal-UE aktar koordinament u sinerġiji bejn gamma wiesgħa ta’ oqsma ta’ 
politika u l-varji strumenti tagħhom, flimkien mal-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki fil-kuntest 
tan-netwerks ta' awtoritajiet lokali u reġjonali li għandhom x’jaqsmu mal-ġestjoni ta' fondi 
reġjonali, u dan bl-iskop li tiġi żgurata l-effikaċja tagħhom u l-promozzjoni ta' strateġija 
konġunta għall-użu tar-riżorsi; jenfasizza li l-politika reġjonali diġà għandha stabbilit approċċ 
koordinat u integrat; jinnota li jeżistu kompromessi bejn ċerti oqsma politiċi, u dawn 
għandhom jitħeġġew, bi gwida ċara u bbażata fuq l-evidenza;

4. Jenfasizza r-rwol kruċjali tal-politika reġjonali f’appoġġ lill-inizjattivi bl-għan ta’ użu tar-
riżorsi b’effiċjenza, speċifikament għall-effiċjenza tal-enerġija tal-bini, l-investiment fir-
riċerka, l-innovazzjoni u l-iżvilupp sostenibbli, minħabba l-programmi ta’ żvilupp fit-tul 
tagħha, sistema amministrattiva deċentralizzata u l-inkorporazzjoni tal-prijoritajiet tal-UE 
għal żvilupp sostenibbli li tagħmilha partikolarment idonja għall-ksib tal-iskop ta’ użu aktar 
effiċjenti tar-riżorsi; fid-dawl tad-dibattitu dwar politika msejsa fuq ir-riżultati, jitlob 
programmi u prattiki biex jiġi żgurat li l-aktar użu effiċjenti tar-riżorsi jkun kunsiderazzjoni 
ċentrali fil-politika reġjonali u jqis li dawn il-prijoritajiet għandhom jitqiesu fil-leġiżlazzjoni 
futura dwar il-politika reġjonali, filwaqt li jkun hemm enfasi dwar il-proġetti li jippromwovu 
l-effiċjenza tar-riżorsi fl-Ewropa;

5. Ifakkar fl-importanza tal-elaborazzjoni ta' strateġiji konġunti fil-livell ta' aktar minn reġjun 
wieħed u ta' aktar minn Stat Membru wieħed għall-użu effiċjenti tar-riżorsi; jenfasizza f'dan 
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is-sens l-importanza tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea biex jintlaħqu strateġiji 
koordinati ta’ dan it-tip, l-urġenza li jsir investiment fl-infrastrutturi tal-enerġija u ambjentali 
transkonfinali għal ħarsien u ċirkolazzjoni aħjar tar-riżorsi; jinkoraġġixxi barra minn hekk l-
elaborazzjoni ta' strateġiji makroreġjonali ffukati b'mod partikolari fuq il-ħarsien ambjentali, 
il-provvista u l-indipendenza enerġetika;

6. Jisħaq li l-effiċjenza tar-riżorsi għandha tkun indirizzata f’livell reġjonali u lokali – billi 
jitqiesu l-potenzjal, ix-xkiel u l-livelli differenti ta’ żvilupp tar-reġjuni Ewropej – u l-
awtoritajiet reġjonali u lokali kif ukoll l-organizzazzjonijiet ċivili, iċ-ċittadini u stakeholders 
oħrajn għandhom ikunu direttament imdaħħlin fl-ippjanar inizjali u l-implementazzjoni 
sussegwenti tal-miżuri relevanti skont il-prinċipju tat-tisħib li jkun iffinanzjat kif jixraq skont 
l-assistenza teknika; dan l-approċċ, imżewweġ ma’ strateġija ta’ kuxjenza pubblika, għandu 
jwassal għal sensazzjoni akbar ta’ responsabbiltà u identifikazzjoni aktar mill-qrib mal-
iskopijiet ta’ effiċjenza tar-riżorsi fil-livelli kollha u r-rwol tagħha fit-taqbida kontra t-tibdil 
fil-klima; jenfasizza li huwa neċessarju li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jallinjaw il-miżuri 
fil-qasam tal-effiċjenza tal-enerġija mal-istrateġija UE 2020 u jinkludu dawn il-miżuri fil-patti 
territorjali usa' li jkopru l-inizjattivi emblematiċi kollha;

7. Jirrakkomanda lill-Istati Membri li jinvolvu l-livelli sottonazzjonali, inkluż il-livell lokali, 
direttament sa mill-bidu nett fid-definizzjoni tal-prijoritajiet, l-ippjanar tal-miżuri u l-
implimentazzjoni tagħhom; jirrakkomanda barra minn hekk li titwettaq konsultazzjoni maċ-
ċittadini biex tiġi provduta pjattaforma ta' diskussjoni u ta' informazzjoni, peress li se 
jkollhom rwol ewlieni fl-implimentazzjoni ta' dawn il-miżuri u se jkunu l-benefiċjarji aħħarin 
ta' Ewropa li tkun effiċjenti fl-użu tar-riżorsi;

8. Jisħaq fuq il-ħtieġa għal ġabra komuni ta’ indikaturi li jkunu jippermettu li l-effett sħiħ tal-
miżuri adottati f’livell settorjali jkun ivvalutat, u jemmen li l-Kummissjoni għandha tkun 
imdaħħla fid-determinazzjoni ta’ dawk l-indikaturi;

9. Jenfasizza li dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livell nazzjonali u reġjonali għandhom 
iżommu quddiemhom l-importanza li jiġi diżakkoppjat it-tkabbir mill-użu tar-riżorsi; jitlob lil 
kull Stat Membru u lil kull reġjun biex jagħmlu aktar sforzi fl-użu effiċjenti tar-riżorsi u biex 
jappoġġaw il-finanzjament tar-riċerka u l-iżvilupp f'dan il-qasam. jenfasizza f'dan il-kuntest li 
l-objettivi għandhom ikunu jistgħu jitwettqu u jkunu fattibbli u li għandhom ikunu marbuta 
mal-objettiv fuq perjodu twil ta' żmien u mat-triq li tkun trid tiġi segwita f'dik id-direzzjoni;

10. Iqis li t-trasparenza f’dak li għandu x’jaqsam mal-politika ta’ koeżjoni u maċ-ċiklu tal-
programmazzjoni tagħha, l-allokazzjoni tan-nefqa u l-aċċess għall-informazzjoni għall-
benefiċjarji potenzjali tal-fondi strutturali huma prerekwiżiti ċentrali għall-ksib tal-objettivi 
globali tal-politika ta’ koeżjoni;

11. Jisħaq li l-innovazzjoni u r-riċerka huma meħtieġa ħalli jinkisbu tendenzi ta’ produzzjoni 
u konsum aktar sostenibbli;

12. Ifakkar li l-FEŻR għandu jissokta jissodisfa l-objettivi komplementari tal-użu effiċjenti 
tar-riżorsi u tat-taqbida kontra l-faqar enerġetiku;

13. Jisħaq li kemm l-imprendituri kemm il-konsumaturi għandhom f’idejhom muftieħ siewi 
għal Ewropa effiċjenti fir-riżorsi;
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14. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi promoss l-istrument ta' inġinerija finanzjarja JESSICA għall-
proġetti ta’ infrastrutturi enerġetiċi u ta‘ effiċjenza enerġetika fiz-zoni urbani.
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