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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 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:

1. Jenfasizza li hemm bosta setturi li jistgħu jkollhom impatt fuq l-effiċjenza tal-enerġija; 
jisħaq fuq il-fatt li biss permezz ta' approċċ globali u koordinat bejn l-UE u l-politiki 
nazzjonali (bħalfl-oqsma tal-koeżjoni, l-agrikultura, it-trasport, l-ambjent, eċċ.) tista' tiġi 
definita strateġija viżjonarja fit-tul li tiżgura l-konsistenza fil-proġetti u tipproduċi l-aħjar 
riżultati;

2. Jisħaq fuq ir-relazzjoni li hemm bejn l-enerġija u l-koeżjoni terrtorjali, kif indikat mill-
Green Paper dwar il-koeżjoni territorjali, f'termini kemm ta' kontribut pożittiv ta' miżuri 
għall-enerġija effiċjenti għall-iżvilupp sostenibbli, kif ukoll għas-soluzzjoni fit-tul għal 
reġjuni iżolati; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tikkunsidra sewwa ħafna dawn iz-zoni, 
speċjalment reġjuni muntanjużi u regjuni l-aktar imbiegħa, u sabiex tippreżenta miżuri 
konkreti adatti għall-karatteristiċi speċifiċi u l-limitazzjonijiet tagħhom bl-iskop li tiżgura 
effiċjenza akbar tal-enerġija; 

3. Josserva li f'bosta Stati Membri l-fondi allokati għal proġetti relatati mal-enerġija 
għadhom mhux suffiċjenti; iħeġġeġ lill-Istati Membri u lir-reġjuni sabiex jagħmlu aktar 
użu mill-Fondi Strutturali għal dan il-għan u sabiex jorganizzaw sejħiet tematiċi għal 
proposti dwar prijoritajiet relatati mal-enerġija; 

4. Iħeġġeġ b'mod partikulari lill-Istati Membri u lir-reġjuni sabiex jużaw Fondi Strutturali 
biex iniedu fit-territorji tagħhom netwerks tematiċi fil-qafas tal-Azzjoni Miftiehma sabiex 
ikunu infurmati dwar prattiċi f'reġjuni oħra tal-UE rigward l-użu effiċjenti tal-enerġija u 
sabiex jiskambjaw kompetenzi u esperjenza f'dan il-qasam;

5. Jitlob lill-Kummissjoni biex għall-perjodu li jmiss tal-Fondi Strutturali tikkunsidra 
kriterji prijoritarji li jistabbilixxu objettivi ta' effiċjenza fl-enerġija jew li jintroduċi miżuri 
konkreti u teknoloġiji biex jekonomizzaw l-enerġija, inkluż permezz ta' sħubijiet, fi 
proġetti bħalma huma r-renovazzjoni ta' bini, il-modernizzazzjoni ta' stallazzjonijiet għal 
tisħin urban u progetti ta' produzzjoni ta' tisħin u elettriċita;

6. Jenfasizza l-irwol strateġiku li l-awtoritajiet pubbliċi tal-UE għandhom, b'mod partikulari 
fil-livell reġjunali u lokali, biex jiżguraw l-appoġġ istituzzjonali meħtieġ għall-inizjattivi 
ta' effiċjenza fl-enerġija; jirrakkomanda li jitnedew kampanji kapillari ta' informazzjoni, 
pereżempju permezz tal-użu ta' tikketti tal-effiċjenza tal-enerġija li jinftehmu malajr, u 
inizjattivi pilota relatati mal-effiċjenza tal-enerġija, kif ukoll taħriġ fit-territorji ta' dawn l-
awtoritajiet reġjunali u lokali li jkollhom l-iskop li jqajjem il-kuxjenza taċ-ċittadini u 
jibdel id-drawwiet; 

7. Iqis li fil-livelli kollha tagħhom l-awtoritajiet pubbliċi għandhom ikunu minn tal-ewwel li 
jagħtu eżempju permezz ta' użu ta' tagħmir fil-bini tagħhom li hu effiċjenti fl-enerġija, l-
inklużjoni ta' kriterji ta' sostenibilità fil-proċeduri tal-akkwisti pubbliċi u l-promozzjoni 
ta' prattiki li jekonomizzaw l-enerġija fl-attivitajiet ta' kuljum tagħhom.
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