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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. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali li jiddiversifikaw u 
jiddiċentralizzaw il-produzzjoni ta’ l-enerġija;

2. Jiġbed l-attenzjoni dwar il-fatt li huwa diffiċli li wieħed jissepara t-tkabbir ekonomiku 
minn mal-konsum ta’ l-enerġija, speċjalment fir-reġjuni ta’ l-objettiv ta’ konverġenza. 
Għaldaqstant, jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jistudjaw liema huma 
l-elementi li jiffavorixxu din is-separazzjoni, u li jiffavorixxu l-iskambju ta’ prattiki tajba 
għat-twettiq ta’ din is-separazzjoni; 

3. Jilqa’ b’sodisfazzjoni il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tad-9 ta’ Marzu u, b’mod 
partikulari, id-deċiżjoni ta’ l-istess Kunsill li jistabilixxi l-għan li 20% tal-konsum ta' l-
enerġija ta’ l-UE jiġi minn sorsi ta’ enerġija li tiġġedded; u jistieden lill-Istati Membri 
sabiex jikkollaboraw mill-qrib ma’ l-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tfassil u t-twettiq 
tal-pjanijiet nazzjonali għall-ilħuq ta’ dan l-għan ambizzjuż;

4. Itenni li minħabba l-karatteristiċi ġeografiċi u klimatiċi tagħhom, ir-reġjuni mbegħda u r-
reġjuni l-aktar imbegħda għandhom potenzjal kbir mil-lat ta’ enerġija li tiġġedded; u 
jħeġġeġ li tiġi esplojtata għall-massimu din is-sitwazzjoni li tiġġenera potenzjal 
eċċezzjonali; 

5. Jinnota l-potenzjal kbir tal-produzzjoni ta’ l-enerġija permezz tal-bijomassa, xi ħaġa li 
tista’ tikkontribwixxi wkoll għal ħolqien sinjifikanti ta’ impjiegi f’zoni rurali;

6. Iqis li teżisti l-UE hija l-mexxejja dinjija mil-lat ta’ teknoloġiji ta’ enerġija nodfa, 
effiċjenti u bi ftit emmissjonijiet ta' karbonju, u dn jista' jkun fattur ewlieni għall-iżvilupp 
reġjonali, u jħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali sabiex ikebbsu 
investimenti f’dawn teknoloġiji;

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri, lir-reġjuni u partijiet oħra involuti sabiex 
jagħmlu użu effettiv tal-possibilitajiet li toffrilhom il-politika ta’ koeżjoni u jinvestu 
f’teknoloġiji ġodda ta’ l-enerġija, kemm mil-lat ta’ enerġiji li jiġġeddu kif ukoll it-
teknoloġiji tal-fjuwils fossili sostenibbli ("impjanti ta' l-elettriku mingħajr 
emmissjonijiet");

8. Huwa tal-fehma li sabiex jiġu segwiti l-għanijiet ta' l-Aġenda ta' Liżbona huwa kruċjali l-
investiment f’teknoloġiji ta’ enerġija sostenibbli, u jappoġġa l-użu u l-finanzjament mill-
fondi strutturali għal proġetti ta’ dan it-tip;

9. Jiddispjaċih li fil-livell reġjonali ma teżistix informazzjoni aktar wiesgħa u preċiża dwar 
il-konsum, il-prezzijiet u l-produzzjoni ta’ l-enerġija, u jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri sabiex jikkoperaw bil-għan li jsir studju fil-livell Ewropew li joffri l-
informazzjoni msemmija;

10. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tevalwa l-impatt territorjali tal-proposti tagħha fil-qasam 
tal-politika ta’ l-enerġija, u li tpoġġi r-riżultati għad-dispożizzjoni ta’ l-Istati Membri;
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11. Itenni li riżervi tal-faħam qegħdin mferrxa ħafna mad-dinja kollha, u li l-Unjoni Ewropea 
tiddependi fuq dan il-fatt sabiex tiżgura l-provvista; għaldaqstant, jilqa’ bi pjaċir il-
proposta tal-Kummissjoni li tinvesti fi proġetti ta’ wirja dwar soluzzjonijiet integrati ta’ 
teknoloġiji ta’ faħam nadif, permezz tal-ġbir u l-ħżin tas-CO2, sabiex dawn it-teknoloġiji 
li jipproduċu l-elettriku permezz tal-faħam sostenibbli jsir kummerċjalmant vijabbli;

12. Jinnota li terz ta’ l-impjanti li jaħdmu bil-faħam fl-Unjoni Ewropea se jaslu għat-tmiem 
taċ-ċiklu tal-ħajja tekniku qabel ma t-teknoloġiji magħrufa bħala “faħam sostenibbli” 
jkunu kummerċjalment vijabbli, u jitlob li l-impjanti ta’ l-elettriku li jaħdmu bil-fjuwils 
fossili jkunu jistgħu jibbenefikaw minn għajnuniet nazzjonali u komunitarji (il-fondi 
strutturali);

13.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex juru impenn finanzjarju indaqs għar-riċerka, l-iżvilupp u 
l-innovazzjoni u għall-proġetti ta’ wiri għall-iżvilupp tat-teknoloġiji tal-faħam nadif.


