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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Affarijiet Barranin, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jilqa' l-Konklużjonijiet tal-Presidenza Tal-Kunsill Ewropew ta' Brussel (8/9 ta' Marzu 
2007) li jistqarru b'mod ċar li "l-isfidi tal-bidla fil-klima jeħtieġ li jkunu ttrattati b'mod 
effettiv u urġenti";

2. Jenfasizza li l-produzzjoni u l-użu ta' l-enerġija huma s-sorsi ewlenin ta' l-emissjonijiet 
tal-gassijiet ta' l-effett serra u jsostni li hu meħtieġ approċċ integrat lejn l-ambjent u l-
enerġija biex jintlaħqu l-għanijiet tal-politika Ewropea għall-enerġija sostenibbli, jiġifieri:
- li jintlaħqu l-objettivi ambjentali u li tkompli l-ġlieda kontra l-bidla fil-klima kif 

enfasizzat mill-Parlament fir-Riżoluzzjoni ta' l-14 ta' Frar 20071; 
- li tiżdied is-sigurezza fil-provvista ta' l-enerġija u li jitrażżnu l-prezzijiet ta' l-enerġija;
- li tikber il-koperazzjoni bejn l-ekonomija Ewropea u dik tal-viċinanzi; 

3. Ifakkar fl-importanza ta' l-approċċ integrat li hu element ewlieni biex tkun żgurata l-
koerenza bejn l-aspetti interni u esterni tal-politika ta' l-enerġija, u bejn din il-politika u 
politiki oħra relatati magħha;

4. Ifakkar fil-ħtieġa li jintlaħaq suq intern iktar magħqud u integrat għall-gass u d-dawl fid-
dawl ta' politika barranija Ewropea komuni dwar l-enerġja; 

5. Jistieden lill-Istati Membri biex jaħdmu għal żieda sostanzjali fl-effiċjenza ta' l-enerġija u 
biex l-espansjoni tas-sorsi rinnovabbli ta' l-enerġija ssir l-iktar politika effettiva;

6. Jistieden lill-UE biex tibda azzjoni internazzjonali komuni biex tnaqqas iż-żieda 
insostenibbli tad-domanda għall-enerġija u biex taqleb għal ekonomija bbażata fuq il-
karbonju baxx; din l-azzjoni għandha tgħin biex jintlaħqu l-għanijiet li ġejjin:
- biex ikunu ffissati miri kwantifikati għoljin u ambizzjużi f'kull settur relevanti  bħall-

effiċjenza fl-enerġija, l-enerġiji rinnovabbli u l-użu tal-bijofjuwils, biex l-UE tieħu 
postha fuq quddiem fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima u biex isservi ta' gwida għall-
bqija tad-dinja fl-iżvilupp ta' teknoloġiji ta' l-enerġija mill-aktar avvanzati u li ma 
jagħmlux ħsara lill-ambjent;

- biex jingħata appoġġ għall-iżvilupp u l-użu ta' l-enerġiji rinnovabbli (mir-riħ, mix-
xemx, mill-bijomassa, mill-ilma u mis-sħana naturali) fl-UE u f'pajjiżi terzi, biex ikun 
żgurat li jkun hemm bidla xierqa bejn it-teknoloġiji li ġġib magħha l-benefiċċji tat-
tmexxija fl-iżvilupp tas-swieq internazzjonali;

7. Jistieden lill-UE biex tinkoraġġixxi djalogu speċjali ma' pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw 
dwar kwistjonijiet ta' l-enerġija u biex tuża l-istrumenti Komunitarji (bħall-Fond Globali 
għall-Effiċjenza fl-użu ta' l-Enerġija u għall-Enerġja Rinnovabbli li kien adottat dan l-
aħħar) biex jinstabu riżorsi finanzjarji addizzjonali għat-tisħiħ ta' l-enerġiji rinnovabbli 
deċentralizzati, għall-aċċessibilità u s-sostenibilità ta' l-enerġija f'dawk ir-reġjuni, kif ukoll 
għall-infrastruttura ta' l-enerġjia b'interess komuni.
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