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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

Titjib fl-użu effiċjenti ta' l-enerġija huwa l-mezz l-aktar rapidu, l-aktar sostenibbli u l-aktar 
ekonomiku sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gass b'effett serra u sabiex ikun hemm aktar 
sikurezza tal-provista ta' l-enerġija. Peress li l-bidliet fil-klima għandhom post ta' importanza 
dejjem akbar fl-aġenda internazzjonali u f'dik Ewropea, hemm ħtieġa immedjata li fil-livell 
Ewropew jintlaħaq l-objettiv li l-konsum ta' l-enerġija jonqos b'20% sa l-2020, kif ġie stabbilit 
fis-Samit tar-Rebbiegħa, hekk li dan jikkontribwixi wkoll bil-kbir biex jintlaħaq l-iskop li 
jonqos il-gass b'effett serra b'20% sa l-2020.

L-effiċjenza fl-użu ta' l-enerġija tolqot għadd ta' setturi, bħalma huma s-setturi tat-trasport, tal-
bini, ta' l-apparati u tal-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta' l-enerġija. Barra minn hekk, biex 
tintlaħaq il-mira ta' l-effiċjenza fl-enerġija, minbarra miżuri leġiżlattivi huwa indispensabbli li 
jiġu żviluppati teknoloġiji effikaċi fil-qasam ta' l-enerġija, li jiġu orjentati mill-ġdid id-
drawwiet tal-konsum u l-użu tal-prodotti, kif ukoll li jiġu implimentati inċentivi ekonomiċi u 
li jkun hemm finanzjament xieraq.

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem «Pjan ta' azzjoni għall-effiċjenza fl-enerġija:
twettiq tal-potenzjal" hija pass importanti biex jintlaħaq l-iskop ta' effiċjenza fl-enerġija 
għaliex hija tipprevedi serje ta' azzjonijiet prijoritarji li jridu jitwettqu, kemm fil-livell 
Ewropew, kif ukoll f'dak nazzjonali u lokali. Ikun tajjeb li jiġi enfasizzat li aktar minn nofs l-
objettiv ta' 20% jista' jintlaħaq jekk jiġu applikati bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet legliżlattivi 
attwali, bħalma hija d-Direttiva għar-effiċjenza fl-użu ta' l-enerġija fil-bini; dan jfisser li 
jeħtieġu miżuri aqwa fil-livell ta' l-Istati Membri, kif ukoll tisħiħ tal-kontrolli mill-
Kummissjoni.

Fl-istess ħin, jeħtieġ li tiġi enfasizzata l-ħtieġa li tiġi inkuraġġuta r-riċerka u l-ekoinnovazzjoni 
fil-qasam ta' l-użu effiċjenti ta' l-enerġija li jista' jfisser "rivoluzzjoni industrijali ġdida" 
(għaliex dawn jikkontribwixxu għat-tkabbir ekonomiku, iż-żieda fl-impjiegi u tal-
kompetitettività u li jintlaħqu l-objettivi ta' l-istrateġija ta' Liżbona) u li jintwera l-vantaġġ 
komparattiv ta' l-industrija Ewropea.
Is-settur pubbliku jista' jkollu rwol importanti fl-għażla ta' prodotti u servizzi li jkunu 
effiċjenti mil-lat ta' użu ta' enerġija: dan is-setttur jista' jagħti eżempju tajjeb, ikabbar il-parti 
tas-suq ta' prodotti effiċjenti fl-użu ta' enerġija u jissensibilizza liċ-ċittadini.

Wieħed m'għandux jinsa jinkludi l-kontribuzzjoni taċ-ċttadini Ewropej infushom li meta 
jbiddlu d-drawwiet tagħhom ta' konsum, jista' jkollhom irwol primarju fit-twettiq ta' objettivi 
għat-tnaqqis fil-konsum ta' enerġija. Dawn jikkostitwixxu wieħed mill-protagonisti prinċipali 
ta' l-sforz għall-użu effiċjenti ta' l-enerġija billi jagħżlu prodotti u servizzi li huma effiċjenti fl-
użu ta' enerġija u billi huma stess jikkontribwixxu biex inaqqsu l-ħela ta' enerġija. Dan huwa 
dak li jirrikonoxxi l-pjan ta' azzjoni meta jipproponi azzjonijiet konkreti bħal pereżempju 
kampanji ta' informazzjoni u ta' l-inċentivi ekonomiċi għall-konsumatur.
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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. Jilqa' bi pjaċir il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem "Pjan ta' azzjoni għall-
effiċjenza fl-enerġija: it- twettiq tal-potenzjal" u jappoġġja l-azzjonijiet prijortarji previsti;

2. Jilqa' bi pjaċir l-impenn li ttieħed fis-Samit tar-Rebbiegħa 2007 li jiġi estiż l-objettiv 
maħsub biex jitnaqqas il-konsum ta' l-enerġija b'20% sa l-2020, li għandu jwassal ukoll li 
jitlaħaq l-objettiv ta' tnaqqis b'20% fl-emissjonijiet tal-gass b'effett serra sa l-2020; jaqbel 
ukoll li jeħtieġ li jiġu ffissati objettivi intermedjarji għal tnaqqis;

3. Jenfasizza li l-implimentazzjoni u l-kontroll tal-leġiżlazzjoni Komunitarja attwali fil-
qasam ta' l-effiċenza fil-konsum ta' l-enerġija jkunu qed jikkontribwixxi biex jintlaħaq sa 
nofs l-objettiv; jistieden lill-Istati Membri sabiex jagħmlu użu intelliġenti mill-pjanijiet ta' 
azzjoni nazzjonali li jirrigwardaw l-użu effiċjenti ta' l-enerġija;

4. Jaqbel ma' l-opinjoni li l-aħjar opportunitajiet għat-tnaqqis huma fis-settur tal-bini u tat-
trasport; jitlob għalhekk li jitwettqu azzjoniiet prijoritarji f'dan is-setturi; jitlob ukoll li ssir 
reviżjoni tad-direttiva dwar il-bini sabiex jitwessa' l-ambitu tagħha u jiġu inklużi standards 
minimi ta' effiċjenza fil-livell ta' l-UE;

5. Jenfasizza l-irwol ta' mekkaniżi bbażati fuq is-suq (pereżempju, bħaċ-ċertifikati "bojod") u 
fuq inċentivi ekonomiċi sabiex jintlaħqu l-miri ta' użu effiċjenti ta' l-enerġija u sabiex 
tissaħħaħ il-kompetittività Ewropea;

6. Jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi inkuraġġuta r-riċerka u l-eko-innovazzjoni fil-qasam tat-
teknokloġiji għall-użu effiċjenti ta' l-enerġija billi jiġu inkuraġġuti l-investiment u l-
iskambju ta' prattiki tajbin għaliex dawn jistgħu jistimulaw it-tkabbir ekonomiku, iż-żieda 
fl-impjiegi u joħolqu l-vantaġġ komparattiv ta' l-industrija Ewropea, hekk li 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi ta' l-Istrateġija ta' Liżbona;

7. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tistabbilixxi standards minimi ta' effiċjenza fl-użu ta' l-
enerġija fid-direttiva dwar id-disinn ekoloġiku (l-ekodisinn)

8. Jisħaq fuq l-irwol ewlieni li għandhom l-awtoritajiet pubbliċi fil-promozzjoni ta' użu 
effiċjenti ta' l-enerġija u jistqarr ruħu favur l-integrazzjoni ta' rekwiżiti għa;l-użu effiċjenti 
ta' l-enerġija fir-regoli tal-kuntratti pubbliċi.
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