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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. Jemmen li futur sostenibbli, b'emissjonijiet baxxi ta' gassijiet b'effett ta' serra, b'arja 
nadifa u b'sigurtà ta' l-enerġija jista' jintlaħaq biss billi tiġi żviluppata u użata t-taħlita 
sħiħa ta' teknoloġiji b'emissjoni baxxa, inklużi effiċjenza mtejba fl-użu ta' l-enerġija, 
enerġija rinovabbli, is-sejba u l-ħażna tal-karbonju, u l-enerġija nukleari;

2. Jemmen li l-Fond Globali għall-Effiċjenza fl-Użu ta’ l-Enerġija u għall-Enerġija 
Rinovabbli propost jista' jkollhom sehem importanti biex iħaddmu investimenti privati 
favur proġetti għall-effiċjenza fl-użu ta' l-enerġija u favur l-enerġija rinovabbli fil-pajjiżi 
li qed jiżviluppaw; 

3. Iqis li l-fond m'għandux jiffavorixxi xi enerġija rinovabbli partikolari jew xi teknoloġija 
għall-effiċjenza fl-użu ta' l-enerġija, imma għandu pjuttost joħloq il-kundizzjonijiet it-
tajbin biex is-suq ikun permess jagħżel is-soluzzjonijiet l-aktar sostenibbli u li jkunu 
effettivi f'sens ta' nfiq;

4. Jitlob lill-Kummissjoni biex tevalwa l-importazzjoni tal-bijomassa mill-pajjiżi li qed
jiżviluppaw u l-użu tagħhom f'dawn il-pajjiżi, billi jitqiesu l-effetti kollha taċ-ċiklu sħiħ 
fuq l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra, fuq il-kwalità ta' l-arja, fuq il-maniġment 
rurali u l-bijodiversità, inklużi l-foresti naturali;

5. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-fond jikkontribwixxi biex inaqqas it-tfixkil għall-
użu tal-Mekkaniżmu għall-Iżvilupp Nadif f'ċertu pajjiżi, b'mod partikolari fil-pajjiżi l-
inqas żviluppati;

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiskopri mezzi li bihom jikber il-fond fil-kuntest futur tar-
reġim ta' wara l-2012 skond il-Qafas tal-Konvenzjoni dwar il-Bidliet Klimatiċi tan-
Nazzjonijiet Uniti, billi jitqies li l-enerġija sostenibbli f'pajjiżi li qed jiżviluppaw se tkun 
kruċjali biex jintlaħaq l-objettiv ta' din il-konvenzjoni; 

7. Jemmen li l-fond għandu jirriżulta f'aċċess għall-enerġija moderna, f'emissjonijiet baxxi 
jew ebda emissjoni, fi żvilupp u innovazzjoni fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u 
f'opportunitajiet ġodda għall-kumpaniji Ewropej, b'mod partikolari l-SMEs.
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