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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li teżamina mill-ġdid id-Direttiva 2009/125/KE; 
jenfasizza li t-twessigħ tal-kamp ta' applikazzjoni tagħha m'għandu jwassal għall-ebda 
dgħajfien tar-riżultati miksuba fil-qasam tal-effiċjenza enerġetika;

2. Jenfasizza li r-riċerka dwar il-materjali, il-proċessi, it-teknoloġiji u l-prodotti, kif ukoll 
dwar l-espansjoni industrijali tagħhom, tista' tagħti lill-kumpaniji Ewropej vantaġġ 
kompetittiv fuq livell dinji; jemmen li t-tqassir ta' għadd ta' ktajjen tal-valur jagħmel l-
ekosistemi industrijali Ewropej aktar reżiljenti, kompetittivi u profittabbli, u 
jippromwovi wkoll l-awtonomija strateġika tal-UE;

3. Jenfasizza l-importanza li tingħata spinta lill-isforzi ta' riċerka fil-qasam tar-riċiklaġġ 
kimiku li, flimkien mar-riċiklaġġ organiku u mekkaniku, se jikkompleta qafas 
teknoloġikament newtrali;

4. Jistieden lill-Kummissjoni żżid l-isforzi tagħha biex tara li jkun hemm għadd ikbar ta' 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) idonei għall-ekonomija ċirkolari, billi 
tappoġġjahom permezz ta' skemi ta' inċentivi u għodod ta' finanzjament adegwati, bini 
ta' kapaċità u assistenza teknika, kif ukoll billi tnaqqas il-piżijiet amministrattivi u legali 
tagħhom;

5. Huwa tal-fehma li t-tranżizzjoni lejn ekonomija diġitali fis-setturi kollha tista' tnaqqas l-
impronta ambjentali tagħhom, filwaqt li tagħti spinta wkoll lit-tranżizzjoni ekoloġika; 
jirrimarka li madankollu huma meħtieġa miżuri biex jiġu indirizzati l-ispejjeż għat-
tranżizzjonijiet fi żmien qasir u medju u biex dawn ikunu ġusti;

6. Jemmen li r-rwol pożittiv tal-intrapriżi tal-ekonomija soċjali, li qed iwittu t-triq għall-
mudelli tal-ekonomija ċirkolari, għandu jservi ta' ispirazzjoni għal kumpaniji oħra, u li 
l-aħjar prattiki ta' dan it-tip għandhom ikunu aktar viżibbli;

7. Jitlob lill-Kummissjoni tappoġġja tranżizzjoni diġitali bbażata fuq il-massimizzazzjoni 
tal-valur tad-data u l-użu ta' soluzzjonijiet iffaċilitati diġitalment biex jiġi permess l-użu 
sostenibbli tar-riżorsi u biex jinżamm il-valur tal-prodotti u tal-materjali għall-itwal 
żmien possibbli.


