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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin 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. Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni sabiex tibni Unjoni tal-Enerġija u jappella biex din tiġi 

implimentata malajr u jsir sforz biex tirrevedi l-miri tal-enerġija u tal-klima 'l fuq, waqt li 

jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi bejn il-produtturi Ewropej u dawk mhux Ewropej, 

inkluża l-applikazzjoni wiesgħa ta' Sistema riveduta għan-Negozjar ta' Emissjonijiet 

(ETS); jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprevedu l-miżuri li jiżguraw 

kundizzjonijiet ugwali ta' kompetizzjoni bejn il-produtturi fl-UE u f'pajjiżi terzi, 

speċjalment b'tali mod li jiġu garantiti l-ogħla standards ta' sikurezza u tal-ambjent; 

2. Jenfasizza li Politika Esterna Komuni ġenwina dwar l-Enerġija tal-UE għandha timxi id 

f'id mal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni tagħha; iħeġġeġ f'dan il-kuntest 

koordinazzjoni aħjar bejn il-Viċi President/Rappreżentant Għoli (VP/RGħ) u l-

Kummissarji rilevanti bil-għan li titjieb il-koerenza ta' politiki dwar is-sigurtà tal-enerġija 

esterna tal-UE; għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni toħloq raggruppament aktar 

b'saħħtu taħt it-tmexxija tal-VP/RGħ mal-pożizzjoni ta' persuna maħtura responsabbli 

għall-koordinazzjoni ta' dawn il-politiki; 

3. Jisħaq fuq kif miri vinkolanti u ambizzjużi tal-enerġija u l-klima fil-livell tal-UE u dak 

nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika u l-enerġija rinnovabbli jistgħu jkunu ta' għajnuna 

biex jiżguraw it-tmexxija teknoloġika tal-UE f'dawn l-oqsma; 

4. Jenfasizza li l-enerġija m'għandhiex tintuża bħala mezz ta' pressjoni politika fi ħdan jew 

bejn l-Istati Membri jew fuq kwalunkwe qafas ta' kooperazzjoni internazzjonali jew il-

politika tal-affarijiet barranin; 

5. Jenfasizza li provvista ta' enerġija suffiċjenti, sigura, stabbli, bi prezz raġonevoli tista' 

tinkiseb biss billi l-politika tal-enerġija, tal-kummerċ u dik esterna jimxu id f'id b'mod 

koerenti u konsistenti, li jfisser li l-UE teħtieġ tfassal ukoll il-politika tal-enerġija fl-

ambitu tal-objettivi tal-politika barranija tagħha u l-interessi strateġiċi, b'mod partikolari 

fir-rigward tar-relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi, u biex tkun konsistenti mal-politiki tal-

iżvilupp, tas-sigurtà u l-kummerċ fl-ispettru politiku estern kollu; jemmen li l-UE tista' 

tnaqqas id-dipendenza tagħha fuq fornituri u karburanti esterni partikolari, u b'hekk 

tikkontribwixxi għas-sigurtà fit-tul tal-enerġija billi timmassimizza l-użu ta' sorsi 

rinnovabbli ta' enerġija u l-prijoritizzazzjoni ta' karburanti jew teknoloġiji li huma 

ambjentalment sostenibbli; 

6. Jenfasizza l-ħtieġa li l-UE u l-Istati Membri tagħha jitkellmu b'vuċi waħda fil-livell 

internazzjonali, sabiex jopponu t-tattiċi ta' "diviżjoni u ħakma" użati mill-Federezzjoni 

Russa u biex jipprevjenu l-pressjoni politika billi jimblukkaw ir-rotot tal-provvista tal-

enerġija; iwissi, madankollu, dwar il-perikli li jsegwu approċċ diplomatiku li 

deliberatament jinjora l-abbuż u l-isponsorjar ta' vjolenza minn ċerti sistemi f'pajjiżi li 

jfornu l-enerġija; ifakkar, għalhekk, li politika barranija effikaċi u konsistenti tal-Unjoni 

teħtieġ tkun ibbażata fuq il-prinċipji fundamentali u l-valuri tad-demokrazija, id-drittijiet 

tal-bniedem u l-libertà; 
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7. Jissottolinja l-importanza ta' solidarjetà sħiħa bejn l-Istati Membri fil-qasam tas-sigurtà 

tal-enerġija; 

8. Jirrimarka li billi tingħata prijorità lill-effiċjenza tal-enerġija u l-enerġija rinnovabbli, u 

fejn xieraq id-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija u r-rotot tal-provvista tagħna se 

jitnaqqsu l-ħtiġijiet u l-importazzjonijiet tal-enerġija globali u li aktar appoġġ għal riċerka 

u żvilupp relatati mal-enerġija, li se jirrispettaw il-prinċipju tan-newtralità teknoloġika hija 

essenzjali għal tranżizzjoni tal-enerġija lejn ekonomija b'livell baxx ta' karbonju u vitali 

biex tissaħħaħ it-tmexxija teknoloġika tal-UE; jirrimarka l-importanza tal-appoġġ ta' ħżin 

tal-enerġija u teknoloġija ta' konverżjoni biex jissalvagwardjaw kontra prezzijiet tal-

enerġija dinjija volatili u interruzzjonijiet tal-provvista tal-enerġija internazzjonali; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-VP/RGħ iwaqqfu qafas komprensiv għad-dimensjoni 

esterna tal-Unjoni tal-Enerġija, b'enfasi speċifika fuq il-promozzjoni ta' sħubijiet strateġiċi 

ma' pajjiżi terzi ta' tranżitu u li jipproduċu l-enerġija, b'mod partikolari fi ħdan il-viċinat 

Ewropew u fir-rigward tal-politiki ta' tkabbir, ibbażat fuq valuri komuni kondiviżi; dan 

għandu jqis l-istat attwali ta' kooperazzjoni reġjonali u l-ippjanar u l-iżvilupp ta' proġetti 

ta' infrastruttura strateġiċi prinċipali u mobilizzazzjoni rapida tal-fondi għal dawk 

eżistenti, inkluż l-iżvilupp ta' rotot alternattivi u l-fornituri tal-enerġija għal dawk l-Istati 

Membri li attwalment jiddependu fuq fornitur wieħed u dawk identifikati bħala gżejjer tal-

enerġija; jenfasizza l-importanza ta' sħubija tal-enerġija mal-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u 

tan-Nofsinhar tal-Mediterran u jqis li din is-sħubija għandha tokkupa post rilevanti fir-

rieżami li għaddej tal-Politika Ewropea tal-Viċinat; jisħaq li l-estensjoni tal-infrastruttura 

tal-enerġija kif ukoll il-leġiżlazzjoni dwar il-governanza tal-enerġija fil-Komunità 

Ewropea tal-Enerġija se jikkontribwixxu għal stabbiltà akbar u titjib fl-ambjent tal-

investiment fil-viċinat immedjat tal-UE; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tagħmel pressjoni biex tistabbilixxi sistema għall-

iskambju tal-enerġija bejn l-UE u l-Istati Uniti, fid-dawl tal-iżviluppi attwali u futuri fir-

riċerka, l-innovazzjoni u l-liċenzjar ta' sistemi ta' linji elettriċi, bħal konnessjoni ta' 

elettriku ta' voltaġġ għoli, bl-għan li jiġi żviluppat netwerk globali ta' skambju ta' enerġija 

rinnovabbli; 

11. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa strateġija komprensiva għal diversifikazzjoni tal-

provvista tal-enerġija; jisħaq fuq l-importanza ta' sorsi indiġeni b'emissjonijiet baxxi ta' 

karbonju għal pajjiżi li jiddependu ħafna fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija u speċjalment 

fuq fornitur uniku; 

12. Jenfasizza li Unjoni tal-Enerġija futura għandha ttemm kwalunkwe iżolament tal-enerġija 

ta' Stati Membri u reġjuni u għandha tappoġġja l-pajjiżi l-aktar vulnerabbli biex 

jiddiversifikaw is-sorsi u r-rotot ta' provvista tagħhom, bħala kwistjoni prijoritarja; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni tħaffef l-istabbilment ta' interkonnessjonijiet reċiproċi tal-

enerġija fost l-Istati Membri, li jgħin biex titnaqqas id-dipendenza fuq fornituri tal-

enerġija minn barra l-UE; 

14. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi l-għażliet disponibbli għan-negozjati konġunti ta' 

kuntratti dwar l-enerġija ma' fornituri esterni, li dejjem għandhom jaderixxu mal-valuri 

ewlenin tal-UE u jippromovuhom, jiġifieri r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u d-

demokrazija u l-protezzjoni soċjali, ambjentali u tal-konsumatur; jappella lill-



 

AD\1072977MT.doc 5/6 PE565.044v02-00 

 MT 

Kummissjoni biex ikollha rwol aktar b'saħħtu fil-verifika tal-kompatibbiltà tal-ftehimiet 

intergovernattivi u l-kuntratti kummerċjali kbar mal-liġi tal-UE u l-impatt tagħhom fuq is-

sigurtà tal-enerġija, inkluża l-valutazzjoni ex ante tagħhom u l-parteċipazzjoni fin-

negozjati; jenfasizza li konsum sostenibbli ta' riżorsi kif ukoll ekonomija b'livell baxx ta' 

emissjonijiet, għandhom ikunu fil-qalba tal-Unjoni tal-Enerġija u li dan għandu jkun 

rifless fil-politiki tal-UE u l-isforzi ta' pijuniera fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima; 

jenfasizza li n-negozjar b'vuċi waħda ma' pajjiżi terzi għandu jkun il-bażi tal-Unjoni tal-

Enerġija; f'dan il-kuntest jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex 

volontarjament jintroduċu mekkaniżmu ta' negozjar komuni sabiex isaħħu l-potenzjal ta' 

negozjar kollettiv tal-UE li jwassal għal pożizzjoni ta' negozjar tal-UE; 

15. Jistieden lill-Kummissjoni toħloq grupp ta' riflessjoni ta' livell għoli dwar is-sigurtà tal-

enerġija, il-politika barranija, u l-Unjoni tal-Enerġija b'rappreżentazzjoni b'saħħitha u l-

involviment tal-Parlament u tal-partijiet soċjetali interessati, sabiex tiżviluppa xenarji 

kredibbli fuq perjodu twil ta' żmien tad-domanda, tal-offerta u ta' kooperazzjoni mas-sħab 

esterni, speċjalment fil-qasam tal-bini tal-kapaċità u l-iskambju tat-teknoloġija dwar l-

enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika u r-relazzjoni bejn l-enerġija u d-drittijiet 

tal-bniedem; 

16. Jistieden lill-Kummissjoni żżomm l-għan tagħha li tiddedika kapitolu separat dwar l-

enerġija fis-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP); 

17. Jemmen li s-solidarjetà fost l-Istati Membri bħala l-prinċipju ewlieni biex tiġi żgurata s-

sigurtà tal-provvista tal-enerġija għandha tiġi estiża wkoll lill-partijiet kontraenti tal-

komunità tal-enerġija. 
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