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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 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. Iqis li l-investiment fl-enerġija rinnovabbli u l-isfruttament tagħha għandu jippromwovi l-
iżvilupp ekonomiku, l-innovazzjonijiet ġodda, u t-tkabbir sostenibbli fir-reġjuni tal-UE u, 
barra minn hekk, għandu joħloq l-impjiegi;

2. Jikkunsidra li l-politika reġjonali tal-UE għandha rwol ewlieni xi twettaq fil-promozzjoni 
tal-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli fuq skala Ewropea. jilqa' l-fatt li l-politika ta’ 
koeżjoni u reġjonali komplew iżidu gradwalment l-użu tal-enerġija rinnovabbli; 
jikkunsidra partikolarment importanti li l-għan tal-politika tal-Kummissjoni jkun tali li 
jippermetti żieda ulterjuri fir-rata ta’ finanzjament fil-perjodu li jmiss; 

3. Iqis li l-investiment mwettaq bil-fondi tal-Qafas Strateġiku Komuni jista' jkun ta’ 
għajnuna qawwija biex tinstab soluzzjoni għall-isfidi tal-enerġija rinnovabbli; jiġbed l-
attenzjoni ukoll għall-importanza tal-investiment privat – li jkun l-ewwel u qabel kollox 
Ewropew - u ta' strumenti finanzjarji innovattivi; Mingħajr ma jkun sottovalutat ir-rwol 
tal-Orizzont 2020, jindika ukoll li l-proġetti ta’ riċerka u żvilupp bl-appoġġ tal-Fondi 
Strutturali, speċjalment dawk implimentati fil-livell lokali, huma ewlenin għall-iżvilupp 
tas-settur tal-enerġija rinnovabbli Ewropew u għar-reazzjonijiet għall-isfidi territorjali 
speċifiċi;  

4. Jindika li żieda fil-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli se toħloq sfidi għal funzjonalità 
tal-infrastruttura tal-enerġija eżistenti; jindika l-importanza kemm tal-finanzjament 
pubbliku u ta' dak privat fir-rigward tal-investiment fl-infrastruttura tal-enerġija; jemmen 
li, pereżempju, il-programm ta’ għajnuna ELENA għandu jappoġġja l-proġetti ta’ 
investiment fl-enerġija rinnovabbli fuq skala kbira sabiex dawn ikollhom effett aktar utli u 
biex l-Enerġija Intelliġenti - il-programm Ewropa, ikun jista' jintuża biex titrawwen l-
aċċettazzjoni tal-enerġija rinnovabbli;  

5. Jindika l-importanza tal-awto-suffiċjenza fl-enerġija għall-ekonomiji reġjonali, u r-rwol 
ewlieni tas-sorsi rinnovabbli tal-enerġija Ewropej, inkluż sorsi li jiġġeddu bil-mod; jindika 
l-importanza tal-isforzi għas-sostituzzjoni tal-enerġija fossili u importata b'enerġija 
rinnovabbli prodotta lokalment fl-Ewropa fuq il-perjodu twil ta’ żmien, sabiex jintlaħqu l-
miri ffissati fil-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050 u fl-istrateġija Ewropa 2020; 

6. Jikkunsidra li l-istrateġiji lokali għall-enerġija sostenibbli għandhom rwol ewlieni xi 
jwettqu f’termini ta’ żvilupp reġjonali u soċjali, peress li jsaħħu l-parteċipazzjoni tal-atturi 
reġjonali fi proġetti tal-enerġija rinnovabbli; jinnota li fir-rigward tas-sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli, l-Istati Membri u r-reġjuni kollha għandhom l-elementi pożittivi tagħhom u li 
minħabba d-diskrepanzi ġeografiċi, il-politika għall-enerġija rinnovabbli ma tistax tkun l-
istess f’kull reġjun; jindika li l-bijoenerġija għandha potenzjal qawwi biex trawwem il-
ġestjoni tal-enerġija, it-tkabbir ekonomiku u l-vitalità, speċjalment f'żoni b'densità ta' 
popolazzjoni baxxa u f'żoni rurali;



PE502.098v01-00 4/4 PA\922709MT.doc

MT

7. Isostni li l-proġetti tal-enerġija rinnovabbli effikaċi ma għandhomx jieqfu mal-fruntieri 
tal-UE, kemm dawk interni kif ukoll dawk esterni; jiġbed l-attenzjoni għall-importanza ta’ 
proġetti tal-enerġija transkonfinali u hu tal-fehma li l-programmi ta’ kooperazzjoni 
reġjonali Ewropej, kif ukoll l-IPA u l-ENI, għandhom jiġu sfruttati bis-sħiħ biex jgħinu l-
użu tal-enerġija rinnovabbli; jenfasizza bl-istess mod dwar il-qsim u l-adozzjoni tal-aħjar 
prattiki skont il-qafas ta' dawn il-programmi;

8. Jindika li l-koerenza u l-perseveranza huma elementi ewlenin tal-politika tal-UE għal 
klima u l-enerġija; jinnota li l-miri stipulati u r-rekwiżiti imposti fuq il-produzzjoni jistgħu 
ma jkunux kollha kompletament konsistenti; jindika li l-leġiżlazzjoni li tillimita l-
isfruttament tal-enerġija rinnovabbli tista', fl-agħar każijiet, tkabbar id-diffikultà biex 
jintlaħqu l-miri, u li dan jista' jkollu effett negattiv fuq l-ekonomiji reġjonali;


