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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, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi qabel nofs is-seklu XXI l-Unjoni Ewropea se tara taqliba radikali fir-rapport tagħha 
ma' l-enerġiji, fid-disponibbilita tagħhom u fil-mod kif jintużaw, u jekk trid li din il-bidla 
tirnexxi bi spejjeż aċċettabbli għas-soċjeta, għandhom jiġu implimentati sforzi ta' riċerka 
li jagħtu riżultat, immirati wkoll biex jagħmlu t-teknoloġija aktar faċli tiġi mifhuma miċ-
ċittadini,

B. billi t-titjib ta' l-effiċjenza enerġetika tikkostitwixxi waħda mill-miżuri li jippreżentaw l-
aħjar rapport bejn l-ispejjeż u l-vantaġġi għat-tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra,

C. billi l-investiment pubbliku u privat fl-attivitajiet ta' riċerka u l-iżvilupp fil-qasam tat-
teknoloġiji ta' l-enerġija jassumi importanza kapitali, u l-fondi pubbliċi u privati investiti 
fir-riċerka ta' l-enerġija fl-UE naqsu sew mill-aħħar kriżi petrolifika,

1. Jilqa' l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni u jħeġġiġha tintensifika l-isforzi tagħha mmirati 
biex ir-riċerka fit-teknoloġiji enerġetiċi tiġi koordinata aħjar fl-Ewropa, u f'dan ir-rigward, 
jilqa' b'sodisfazzjoni l-Pjan Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija ta' l-Enerġija (Pjan 
SET) li qed l-Kummissjoni qed tippreżenta, kif ukoll il-proċess ta' konsultazzjoni tal-
partijiet interessati differenti;

2. Jiddispjaċih li l-Pjan SET jagħti privileġġ lill-miżuri marbuta mal-provvista filwaqt li 
jittraskura lil dawk li huma kapaċi jnaqqsu d-domanda għall-enerġija, bħalma huma l-
ekonomiji ta' l-enerġija u l-effiċjenza ta' l-enerġija;

3. Jilqa' b'mod favorevoli t-tnedija ta' inizjattivi industrijali Ewropej iżda jiddispjaċih li l-
Kummissjoni ma tistabbilix prijorita ċara bejniethom; jistenna b'impazjenza l-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-finanzjament tal-Pjan SET;

4. Jitlob li dawn l-inizjattivi jitqiegħdu f'ġerarkija biex l-isforzi jkunu konċentrati fuq dawk li 
jridu juru potenzjal għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet f'qasir żmien, filwaqt li jiġu meqjusa l-
objettivi ta' tnaqqis ta' mill-inqas 20% minn issa sa l-2020, iżda mingħajr ma jiġu 
traskurati miżuri eventwali ta' appoġġ favur teknoloġiji oħra li jkollhom dan il-potenzjal 
fuq medda twila ta' żmien, sabiex jinkisbu l-objettivi stabbiliti għall-2050;

5. Jitlob biex fil-mument li jiġu stabbiliti l-prijoritajiet bejn l-inizjattivi differenti, jiġu 
meqjusa ċ-ċiklu ta' ħajja ta' kull teknoloġija u l-imatti ambjentali tagħhom; jitlob li jkun 
hemm il-possibbilita li dawn it-teknoloġiji jiġu trasferiti lejn l-ekonomiji fi żvilupp b'mod
li titnaqqas il-qasma teknoloġika;

6. Huwa ta' l-opinjoni li l-effiċjenza ta' l-enerġija mhijiex trattata bl-istess mod kif inhi 
trattata fil-komunikazzjoni, fejn trid tokkupa post ċentrali, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni 
biex tinkludi l-effiċjenza enerġetika fost l-inizjattivi industrijali Ewropej;
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7. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa l-inizjattivi filwaqt li tqis ir-riskji fil-qasam tat-
tniġġis ta' l-ambjent u s-saħħa pubblika li jirriżulta minn l-użu ta' ċerti teknoloġiji, b'mod 
partikulari f'dak li jikkonċerna ħruġ ta' karbonju u stokkijiet ta' skart radjuattiv; 
jirrakkomanda li tingħata attenzjoni lill-parteċipanti soċjali sabiex is-soċjeta taċċetta 
b'mod favorevoli t-teknoloġiji ġodda ta' l-enerġija;

8. Huwa tal-fehma li huwa importanti li r-riżorsi jiġu utilizzati aħjar, kemm dawk finanzjarji 
kif ukoll umani, u li dawn jitkabbru b'mod globali sabiex ikunu mħaffa l-iżvilupp u t-
twaqqif ta' teknoloġiji nodfa tal-ġejjieni; jemmen li l-Istati Membri għandhom jippermettu 
sforzi ta' l-inqas ekwivalenti għal dawk li diġa saru bħala rispons għall-kriżijiet fl-enerġija 
fis-snin 80.
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