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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jenfasizza li l-miżuri li jiffrankaw l-enerġija huma mod kost-effiċjenti biex tiżdied is-
sigurtà tal-provvista u jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2; huwa mħasseb dwar il-livelli 
baxxi ta’ finanzjamenti mill-ERDF għal miżuri ta’ effiċjenza fl-użu tal-enerġija f'għadd ta’ 
Stati Membri; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija jagħmluha 
prijorità fil-programmi operattivi tagħhom, u jitlob lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet 
nazzjonali biex jiżviluppaw modi biex jiffaċilitaw l-użu ta’ fondi strutturali għal miżuri ta’ 
effiċjenza fl-użu tal-enerġija, fost l-oħrajn billi jiżguraw li jkun hemm titjib fil-fluss ta' 
informazzjoni għal-livell lokali jew bil-ħolqien ta’ one-stop shops;

2. Jirrikonoxxi li wieħed mill-akbar ostakli għall-iffrankar tal-enerġija fil-livell lokali u 
reġjonali huwa l-ħtieġa ta’ investimenti bil-quddiem; jinsab konvint li kull miżura meħuda 
fil-livell tal-UE għandha tqis l-implikazzjonijiet għall-muniċipalitajiet u r-reġjuni, kif 
ukoll ir-restrizzjonijiet baġitarji tagħhom;

3. Jenfasizza li waħda mill-kundizzjonijiet fundamentali sabiex jiġi kkonkretizzat il-
potenzjal ta’ ffrankar tal-enerġija tal-UE hija l-implimentazzjoni rapida u korretta mill-
Istati Membri tal-leġiżlazzjoni tal-UE fir-rigward ta’ kwistjonijiet bħar-rendiment 
enerġetiku tal-bini, it-tikkettar tal-enerġija u l-ekodisinn; jistieden lill-Kummissjoni biex 
b'mod attiv tappoġġja u timmoniterja l-proċess ta’ implimentazzjoni;

4. Jinnota li jeżistu diversi ostakli fil-livell lokali u reġjonali, b'mod partikolari fis-settur 
residenzjali, b’riżultat ta’ spejjeż finanzjarji u tal-perjodi twal ta' ħlas lura, inċentivi 
maqsuma għall-kerrejja u s-sidien, jew negozjati kumplessi f’binjiet b'ħafna appartamenti; 
jappella għal soluzzjonijiet innovattivi biex jitneħħew dawn l-ostakli, bħal pjanijiet ta’ 
tiġdid distrettwali, inċentivi finanzjarji u assistenza teknika;

5. Huwa favur approċċ għall-politika tal-enerġija u għall-effiċjenza fl-użu tal-enerġija li jkun 
deċentralizzat u fuq għadd ta’ livelli, inkluż il-Patt tas-Sindki u l-Inizjattiva tas-Smart 
Cities; jenfasizza l-importanza ta’ politika tal-enerġija tal-UE bbażata fuq approċċ 
“bottom-up” għall-bliet u r-reġjuni bil-għan li tippromwovi investimenti li jkunu nodfa u 
effiċjenti mil-lat ta’ enerġija; jenfasizza li l-allinjament tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-
ġejjieni mal-Istrateġija Ewropa 2020 jista’ jipprovdi mekkaniżmu fundamentali li jwassal 
għal tkabbir intelliġenti u sostenibbli fl-Istati Membri u fir-reġjuni.


