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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 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. Jilqa’ bi pjaċir il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tad-9 ta’ Marzu u b’mod 
partikulari id-deċiżjoni tal-Kunsill li, sakemm jintlaħaq ftehim globali u komprensiv għal 
wara l-2012, l-UE ser tieħu impenn sod u indipendent li tagħmel tnaqqis ta' mill-inqas 
20% tal-gassijiet serra sa l-2020 meta mqabbla ma' l-1990, kif ukoll miri ambizzjożi 
ħafna u kwantifikati dwar l-effiċjenza fl-enerġija, enerġiji li jiġġeddu u l-użu tal-
bijofjuwils; 

2. Jilqa’ wkoll bi pjaċir il-fatt li l-'Politika l-Ġdida ta’ l-Ewropa dwar l-Enerġija' tirrispetta 
b’mod sħiħ l-għażla ta’ l-Istati membri ta’ taħlita ta’ enerġiji u s-sovranita tagħhom fir-
rigward ta’ għejjun ta’ enerġija primarja, filwaqt li fl-istess ħin, il-politika hija msejsa fuq 
spirtu ta’ solidarjetà fost l-Istati Membri, li b’hekk tiżgura approċċ integrat dwar il-bidla 
fil-klima u l-isfida li tiġi promossa s-sostenibilità ambjentali;

3. Fil-kuntest tar-reviżjoni annwali tal-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Enerġija, jinsisti li l-
Parlament Ewropew għandu jiġi infurmat kull sena dwar il-progress u r-riżultati miksuba 
fl-implimentazzjoni tal-politika ta’ l-UE ta’ l-enerġija u l-bidla fil-klima, qabel l-
eżaminazzjoni annwali mill-Kunsill Ewropew;

4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tkompli taħdem fuq id-direttiva proposta tagħha dwar l-
enerġiji li jiġġeddu mill-aktar fis possibbli, u jistedinha sabiex tikkjarifika l-irwoli u r-
responsabilitajiet tar-reġjuni u l-awtoritajiet lokali fl-implimentazzjoni tal-politika; 

5. Jistieden lill-Istati Membri li għadhom m'għamlux dan sabiex jipproċedu malajr bl-
implimentazzjoni fid-Direttiva dwar il-Prestazzjoni ta' l-Enerġija tal-Bini (2002/91/KE);

6. Jistieden sussegwentement lir-reġjuni u lil-awtoritajiet lokali sabiex jinsisti b’mod 
sistematiku dwar il-ħtieġa li l-kostruzzjonijiet u l-binjiet ġodda jkunu newtrali mill-
karbonju u li jissimplifika u jħaffef il-proċeduri amministrattivi neċessarji għall-iżvilupp 
ta’ sorsi ta’ enerġija li jiġġeddu; 

7. Jitlob lill-Istati Membri, lir-reġjuni u lill-awtoritajiet lokali sabiex jiżguraw li jkun hemm 
disponibbli għall-pubbliku,informazzjoni ċara għall-promozzjoni ta’ l-aspetti teknoloġiċi 
tal-ġenerazzjoni fotovoltajka ta’ l-elettriku, kif ukoll l-informazzjoni teknika u prattika 
dwar il-bijofjuwils, kif ukoll l-inċentivi finanzjarji magħmula disponibbli mill-
awtoritajiet varji;

8. Jistieden li l-fondi jkunu magħmula disponibbli skond il-koeżjoni territorjali sabiex tiġi 
promossa koperazzjoni transkonfinali u interreġjonali mill-Awtoritajiet Lokali, 
Awtoritajiet Lokali u NGOs sabiex jiġi promoss approċċ integrat għall-Politika ta' l-
Enerġija; 

9. Iħeġġeġ lill-Awtoritajiet Reġjonali, l-Awtoritajiet Lokali u l-NGOs sabiex jieħdu l-
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finanzjament tas-Seba’ Programm ta’ Qafas sabiex jippromwovu t-teknoloġiji ta’ l-
Enerġiji li jiġġeddu u l-użu tal-Bijofjuwils; 

10. Iqis li l-isfidi ppreżentati mill-bidla fil-klima għandhom jitqiesu bħala opportunità għall-
investiment f’teknoloġiji ġodda, sabiex tiġi promossa s-sostenibilità ambjentali u titjieb il-
kompetittivà tal-kummerċ u, barra minn hekk, bħala opportunità għall-ikkompletar tas-suq 
intern tal-gass u l-elettriku li jwassal għal provvista aktar interkonnessa u żgura.
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