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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jenfasizza li l-vulnerabilità tas-soċjetajiet u l-ekonomiji tagħna qed tiżdied minħabba l-
bidla fil-klima, id-dipendenza fuq il-fjuwils fossili u l-ispejjeż ta' l-enerġija li qed 
jiżdiedu;

2. Jenfasizza iktar il-potenzjal tas-settur ta' l-enerġija li tiġġedded sabiex jonqsu l-
emissjonijiet u t-tniġġis tal-gass li għandu effett serra, il-bżonn li jsir użu minn sorsi ta' 
enerġija indiġeni, u sabiex jinkisbu l-objettivi ta' Liżbona;

3. Jilqa' l-konklużjoni tal-Kunsill Ewropew ta' Marzu 2006 dwar enerġiji li jiġġeddu, iżda 
huwa konvint li l-mira ta' 20% għal enerġiji li jiġġeddu sa l-2020 tista' tkun aktar 
ambizjuża;

4. Jinsab imħasseb dwar in-nuqqas ta' miri li jorbtu legalment għal enerġiji li jiġġeddu 
b'mod ġenerali u għas-settur tat-tisħin u t-tkessiħ kif ukoll dwar il-leġiżlazzjoni 
relattivament dgħajfa għall-użu ta' enerġiji li jiġġeddu fil-qasam tat-trasport fuq livell 
Ewropew, 

5. Jenfasizza l-importanza li aħna nbiddlu l-użanzi tal-konsum tagħna sabiex nużaw l-
enerġija iktar bil-għaqal u niffrankaw l-enerġija fejn ikun possibbli;

6. Ifakkar li, rigward il-bijofjuwils, għandu jkun hemm l-għan li jintlaħaq bilanċ bejn il-
produzzjoni ta' l-ikel u ta' l-enerġija;

7. Jinnota n-neċessità li jkun hemm investiment konsiderevoli fl-R&D sabiex jissaħħu l-
kapaċitajiet innovattivi ta' l-UE fil-qasam ta' l-enerġija li tiġġedded, b'kunsiderazzjoni 
għall-pjattaformi teknoloġiċi eżistenti;

8. Jinnota li, sabiex tiġi indirizzata aħjar il-promozzjoni ta' l-enerġija li tiġġedded, 
għandhom jiġu megħluba l-ostakoli eżistenti tas-suq; għalhekk, jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkontribwixxu għall-ħolqien ta' ambjent favorevoli 
għas-suq;

9. Jitlob lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni sabiex isaħħu l-koperazzjoni ma' l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali sabiex tittejjeb il-promozzjoni ta' sorsi ta' enerġija li tiġġedded, iżda 
jirrikonoxxi li din għandha tkun ibbażata fuq sussidjarjetà massima u jikkunsidra li 
azzjoni għandha żżomm f'moħħha il-kundizzjonijiet ġeografiċi, klimatiċi u ekonomiċi 
rilevanti;

10. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel disponibbli Ċertifikati Ħodor (Green Certificates) 
għall-produtturi tas-'syngas' u ta' l-idroġenu simili għal dawk fil-qasam ta' l-elettriku; 

11. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jagħmlu sforz ikbar għall-



PE 388.421v01-00 4/4 PA\663087MT.doc

MT

konverżjoni ta' bijomassa f'gass, minħabba li l-bijomassa tista' jkun il-materjal sors li 
minnu jiġu prodotti fjuwils likwidi sintetiċi (GTL) li jintużaw fil-vetturi.
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