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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' b'sodisfazzjon il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni rigward l-effiċjenza ta' l-
enerġija1; jiddispjaċih madankollu min-nuqqas ta' viżjoni rigward il-proċess ta' 
implimentazzjoni ta' l-azzjonijiet proposti; 

2. Jenfasizza r-rwol ewlieni li għandu jkollhom l-awtoritajiet lokali u reġjonali ta' l-UE 
fil-kisba tal-mira li tiġi ffrankata 20% ta' l-enerġija sa l-20202, primarjament permezz 
ta' l-azzjonijiet tal-konsumaturi, il-meniġers, il-fornituri, ir-regolaturi u l-konsulenti li 
jkollhom ir-responsabilità li jikkontrollaw u jinfluwenzaw deċiżjonijiet marbuta ma' l-
enerġija; jilqa' b'sodisfazzjon għalhekk l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tiffaċilita l-kuntatt 
bejn il-ġenerazzjoni deċentralizzata ta' l-enerġija man-netwerk ċentrali; jistieden lill-
Kummissjoni biex f'dan ir-rigward tikkjarifika l-istrument regolatorju li fi ħsiebha 
tipproponi, kif ukoll il-perjodu li fih għandha sseħħ l-implimentazzjoni; 

3. Jistieden lill-Kummissjoni biex teħtieġ l-appoġġ sistematiku għall-effiċjenza ta' l-
enerġija f'kull Stat membru meta tevalwa l-programmi operattivi li jistabbilixxu l-
prijoritajiet għall-implimentazzjoni tal-Fondi Strutturali; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
ġodda biex jappoġġjaw kif xieraq l-investiment ta' fondi Komunitarji fir-restawr ta' bini 
bl-enerġija effiċjenti u l-immodernizzar ta' l-installazzjonijiet għat-tisħin distrettwali

4. Iħeġġeġ l-awtoritajiet reġjonali u lokali biex jimplimentaw kif xieraq id-direttiva dwar 
il-prestazzjoni ta' l-enerġija tal-bini3; jitlob lill-Kummissjoni biex tiżviluppa linji ta' 
gwida dwar il-mekkaniżmi ta' kontroll biex tiżgura l-implimentazzjoni xierqa ta' din id-
Direttiva, kif ukoll sistemi preċiżi ta' evalwazzjoni; 

5. Iħeġġeġ l-awtoritajiet reġjonali u lokali biex ikunu ta' eżempju billi jdaħħlu programmi 
ta' ffrankar ta' l-enerġija f'bini pubbliku u billi jinkludu kriterji ta' enerġija effiċjenti fl-
akkwist pubbliku; jitlob lill-Kummissjoni biex tgħin lill-awtoritajiet lokali biex jinvolvu 
ruħhom fl-akkwist konġjunt ta' prodotti ta' enerġija effiċjenti billi tipprovdi qafas ċar 
biex tiffaċilita d-definizzjoni ta' għanijiet li jitkejlu u kriterji ta' kwalità;

6. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex jiżviluppaw sħubiji mill-qrib ma' l-
aġenziji ta' l-enerġija reġjonali sabiex jitjiebu l-faċilitajiet ta' taħriġ għat-tekniċi ta' l-
enerġija u għall-professjonisti li jaħdmu f'setturi relatati; jenfasizza l-bżonn għal aktar 
netwerks ikkoordinati ta' parteċipanti lokali sabiex tinfirex l-aħjar prassi rigward l-
enerġija effiċjenti f'reġjuni anqas żviluppati.

  
1 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu Pjan ta' Azzjoni għall-Effiċjenza ta' l-Enerġija: It-twettiq tal-
Potenzjal (COM(2006)0545).
2 Green Paper tal-Kummissjoni dwar l-Effiċjenza ta' l-Enerġija jew Isir aktar b'inqas (COM(2005)0265).
3 Direttiva 2002/91/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2002 dwar il-prestazzjoni ta' l-
enerġija tal-bini.


