
 

AD\1072808MT.doc  PE560.712v02-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Parlament Ewropew 
2014-2019  

 

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 
 

2015/2113 (INI) 

24.9.2015 

OPINJONI 

tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 

dwar Lejn Unjoni Ewropea tal-Enerġija 

(2015/2113(INI)) 

Rapporteur għal opinjoni: Klaus Buchner 

 



 

PE560.712v02-00 2/7 AD\1072808MT.doc 

MT 

PA_NonLeg 



 

AD\1072808MT.doc 3/7 PE560.712v02-00 

 MT 

SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 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. Jemmen bis-sħiħ li Unjoni tal-Enerġija reżiljenti fit-tul għandha tkun ibbażata fuq l-

interkonnessjoni, b’enfasi partikolari fuq il-gżejjer tal-enerġija u r-reġjuni vulnerabbli fi 

ħdan l-UE, żieda fl-effiċjenza tal-enerġija, il-konservazzjoni tal-enerġija, l-użu sħiħ sikur 

u ambjentalment sostenibbli ta’ riżorsi indiġeni tal-enerġija, il-kosteffettività, il-qerda tal-

faqar enerġetiku, it-titjib fl-awtosuffiċjenza u l-kooperazzjoni u valutazzjonijiet tal-impatt 

affidabbli dwar infrastruttura tal-enerġija futura; jappoġġja l-għan tal-Unjoni tal-Enerġija 

li titbiegħed minn ekonomija bbażata fuq il-fjuwils fossili, fejn l-enerġija hija bbażata fuq 

approċċ ċentralizzat, iggwidat mill-provvista, li jiddependi minn teknoloġiji qodma; jinsab 

konvint li l-kummerċ jista’ jikkontribwixxi biex jintlaħaq dan l-għan; 

2. Jenfasizza li l-UE għandha tagħti prijorità lill-pajjiżi l-aktar vulnerabbli biex tgħinhom 

jiddiversifikaw is-sorsi u r-rotot tal-provvista tagħhom, inklużi flussi b’lura, b’enfasi fuq l-

enerġija rinnovabbli u l-faċilitajiet tal-ħżin relatati, bil-ħsieb li tiżdied l-effiċjenza tal-

enerġija madwar id-dinja, u għandha tgħin fil-qerda tal-faqar enerġetiku, tikkontribwixxi 

għal żvilupp sostenibbli fil-livell dinji u tappoġġja l-isforzi dinjija fil-ġlieda kontra t-tibdil 

fil-klima; 

3. Jindika li l-UE timporta 53 % tal-enerġija tagħha bi spiża ta’ madwar EUR 400 biljun fis-

sena, u b’hekk hija l-ikbar importatur tal-enerġija fid-dinja; ifakkar li 61 % tal-gass 

importat jintuża fil-bini prinċipalment għat-tisħin u t-tkessiħ, u li d-domanda għall-

enerġija fis-settur tal-bini tikkostitwixxi madwar 40 % tal-konsum tal-enerġija fl-UE u 

terz tal-użu tal-gass naturali; jenfasizza għalhekk li l-gwadann fl-effiċjenza tal-enerġija 

jista’ jkollu impatt sinifikanti fuq it-tnaqqis tal-importazzjonijiet enerġetiċi tal-UE minn 

pajjiżi terzi u fuq id-defiċits tal-kummerċ tal-Istati Membri, biex b’hekk tissaħħaħ il-

pożizzjoni ta’ negozjar tal-UE fi kwistjonijiet esterni relatati mal-enerġija; jinsab konvint 

li mira vinkolanti għall-effiċjenza tal-enerġija tista’ tkun mod kosteffiċjenti kif jintlaħaq l-

għan tal-awtosuffiċjenza enerġetika; jirrimarka li l-qgħad jista’ jitnaqqas permezz ta’ 

programm ambizzjuż biex tiżdied l-effiċjenza enerġetika fid-djar fl-UE kollha; 

4. Jappoġġja l-għan tal-Unjoni tal-Enerġija li titbiegħed minn ekonomika bbażata fuq il-

fjuwils fossili, fejn l-enerġija hija bbażata fuq approċċ ċentralizzat, iggwidat mill-

provvista, u li jiddependi minn teknoloġiji qodma u mudelli tan-negozju mhux aġġornati; 

jinsab konvint li l-kummerċ jista’ jikkontribwixxi biex jintlaħaq dan l-għan; 

5. Jenfasizza li l-ftehimiet kummerċjali kollha għandhom jinkludu kapitoli tal-enerġija li 

jkollhom l-għan li jiffurmaw sħubijiet tal-enerġija li jkunu ta’ benefiċċju reċiproku, u li 

jtejbu l-aċċess għar-riżorsi tal-enerġija u s-swieq barranin kemm ma’ sħab li ilhom 

stabbiliti u kemm ma’ pajjiżi sħab prospettivi ġodda f’żoni li jinkludu iżda li ma jkunux 

limitati biss għall-Asja Ċentrali, it-Tramunata tal-Afrika, il-Mediterran, u l-Kontinent 

Amerikan, u għandhom jagħmlu l-provvisti tal-enerġija tal-UE aktar siguri, filwaqt li 

jippermettu d-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija, it-twaqqif ta’ standards ta’ kwalità 

għall-prodotti tal-enerġija u l-iżvilupp ta’ standards komuni għall-produzzjoni ta’ enerġija 

sostenibbli; għadu jqis ta’ importanza fundamentali li tonqos id-dipendenza fuq l-enerġija 
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importata, b’mod partikolari billi tiżdied il-promozzjoni tal-enerġija rinnovabbli u l-

effiċjenza tal-enerġija; jappella f’dan ir-rigward għal koerenza bejn il-politika 

kummerċjali tal-UE u l-prinċipji tal-politika tal-enerġija tal-UE, u jenfasizza l-fatt li l-

kapitoli tal-enerġija fil-ftehimiet kummerċjali għandhom jappoġġjaw l-objettivi globali 

tal-UE dwar il-klima u l-enerġija sostenibbli kif ukoll l-għan ġenerali tad-

dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija f’konformità mal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew 

dwar l-Unjoni tal-Enerġija ta’ Marzu 2015; 

6. Jirrimarka li l-politika kummerċjali tal-UE għandu jkollha l-għan li żżid is-sigurtà tal-

enerġija f’konformità mal-Artikolu 194 TFUE u tiddiversifika t-taħlita tal-enerġija 

Ewropea u tnaqqas id-dipendenza fuq l-importazzjoni minn fornitur estern wieħed jew 

punt ta’ provvista wieħed, filwaqt li jiġi rispettat it-tqassim tal-kompetenzi rilevanti 

stabbilit fit-Trattat; jenfasizza li anqas dipendenza fuq fornitur wieħed m’għandhiex 

twassal għal dipendenza akbar fuq ieħor; jemmen li l-proġetti infrastrutturali kollha tal-UE 

u l-ftehimiet kummerċjali li għandhom l-għan li jiddiversifikaw is-sorsi, il-fornituri u r-

rotot tal-enerġija jridu jkunu konformi kompletament mal-impenji ta’ dekarbonizzazzjoni 

fuq perjodu twil tal-UE u mal-leġiżlazzjoni ambjentali u leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-

UE; 

7. Jemmen li r-razzjonalizzazzjoni tad-domanda tal-enerġija, il-promozzjoni ta’ riżorsi tal-

enerġija indiġeni sikuri u ambjentalment sostenibbli, iż-żieda tal-effiċjenza tal-enerġija u 

l-interkonnessjonijiet tal-enerġija permezz ta’ miri vinkolanti ambizzjużi, u l-edukazzjoni 

taċ-ċittadini dwar il-konsum responsabbli tal-enerġija huma fost l-aktar għodod effettivi 

biex tonqos id-dipendenza fuq fornituri tal-enerġija internazzjonali instabbli għall-enerġija 

esterna u jintlaħqu l-objettivi tal-UE rigward il-klima; jemmen li d-dipendenza fuq l-

enerġija tista’ tonqos fuq perjodu qasir billi tiġi razzjonalizzata d-domanda tal-enerġija, 

jiġu żviluppati s-sorsi rinnovabbli u l-ħżin tagħhom, il-ħażna tal-gass, tiġi żviluppata 

infrastruttura ta’ fluss tal-gass b’lura, jiġu appoġġjati proġetti ġodda li jippermettu użu 

massimu tal-infrastruttura eżistenti, u jitħejjew pjanijiet reġjonali għas-sigurtà tal-

provvista; 

8. Jenfasizza l-ħtieġa li jitneħħew ostakoli u jiġu żviluppati interkonnessjonijiet li 

jippermettu l-kummerċ transkonfinali u joħolqu swieq tal-enerġija reġjonali kompetittivi u 

integrati tajjeb; 

9. Jirrimarka li l-istrateġija Ewropea għall-importazzjoni tal-enerġija trid tqis l-ispejjeż u l-

benefiċċji reali tas-sorsi tal-enerġija billi tinvolvi b’mod attiv il-popolazzjoni lokali fi 

ħdan il-proċessi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u tevalwa l-fatturi diretti u indiretti kollha u 

mhux biss dawk li huma relatati mal-użu dirett tagħhom; ifakkar fir-riskji u l-impatti fuq l-

ambjent, il-klima u s-saħħa relatati mal-estrazzjoni tal-fjuwils fossili mhux konvenzjonali; 

10. Jenfasizza l-kontribuzzjonijiet importanti li jista’ jġib miegħu l-kummerċ fil-promozzjoni 

u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji tal-enerġija orjentati lejn il-futur, b’mod partikolari fil-qasam 

tal-ħżin u t-trasport tal-enerġija, pereżempju l-promozzjoni ta’ prodotti ekoloġiċi u l-

iżvilupp ta’ standards internazzjonali għall-effiċjenza tal-enerġija; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri jittrattaw l-effiċjenza tal-enerġija bħala sors tal-enerġija 

fih innifsu; jenfasizza li t-teknoloġiji eżistenti li jibdlu l-enerġija mix-xemx u mir-riħ 

f’gass jistgħu jissalvagwardjaw kontra l-prezzijiet tal-enerġija globali instabbli, billi diġà 

jeżistu faċilitajiet kbar ta’ ħżin, netwerks ta’ trasport tal-gass u impjanti tal-enerġija tal-
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gass moderni; jenfasizza li l-politika kummerċjali tal-UE għandha timmira li telimina l-

ostakli tariffarji u ostakli mhux tariffarji oħra mhux meħtieġa għall-kummerċ f’teknoloġiji 

tal-enerġija innovattivi; jirrimarka li 40 % tal-privattivi kollha tal-enerġija rinnovabbli 

huma f’idejn kumpaniji tal-UE; 

11. Jilqa’ b’sodisfazzjon in-negozjati dwar Inizjattiva ta’ prodotti ekoloġiċi bejn l-UE u 13-il 

membru ieħor tad-WTO li tkun tkopri prodotti, servizzi u teknoloġiji li jikkontribwixxu 

għat-tkabbir ekoloġiku, il-protezzjoni ambjentali, l-azzjoni klimatika u l-iżvilupp 

sostenibbli; jappella sabiex sa tmiem l-2015 jintemmu t-taħditiet fil-Konferenza 

Ministerjali tad-WTO f’Nairobi; 

12. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura monitoraġġ aktar strett ta’ mġiba li tmur kontra l-

kompetizzjoni u ta’ miżuri antidumping sabiex l-industriji tal-enerġija Ewropej jiġu 

protetti kontra importazzjonijiet inġusti minn pajjiżi terzi; 

13. Jenfasizza l-importanza li fil-ftehimiet kummerċjali jkun hemm dispożizzjonijiet relatati 

mal-kooperazzjoni teknoloġika u s-servizzi fil-qasam tal-effiċjenza tal-enerġija u l-

produzzjoni deċentralizzata ta’ enerġiji rinnovabbli, inkluż il-manutenzjoni u l-iżvilupp 

tas-softwer; jindika li d-dekarbonizzazzjoni hija għan komuni tal-UE u bosta pajjiżi, 

reġjuni u bliet sħabha; 

14. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni, f’konformità mal-politika globali tagħha 

dwar it-tibdil fil-klima u l-impenn tal-G20 li jitneħħew gradwalment is-sussidji għall-

fjuwils fossili, jipprojbixxu minnufih il-krediti tal-esportazzjoni għal investimenti 

f’impjanti tal-enerġija tal-fjuwils fossili; 

15. Jiddeplora l-fatt li d-diskussjonijiet dwar il-modernizzazzjoni tal-istrumenti għad-difiża 

tal-kummerċ qed jiġu blukkati fil-Kunsill, minkejja l-fatt li l-Parlament esprima appoġġ 

qawwi favur miżuri aktar stretti kontra importazzjonijiet inġusti minn pajjiżi terzi; 

16. Jistieden lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw jiddiversifikaw il-

produzzjoni tal-enerġija tagħhom permezz ta’ strumenti kummerċjali internazzjonali, u 

tippromwovi l-produzzjoni ta’ enerġija solari b’mod partikolari fil-viċinat tan-Nofsinhar 

tal-UE; 

17. Jistieden lill-Kunsill jimxi ’l quddiem fil-modernizzazzjoni tal-istrumenti ta’ difiża 

kummerċjali biex jiġi żgurat li l-industriji Ewropej tal-manifattura li b’mod partikolari 

jipproduċu turbini, pannelli solari, materjal tal-kostruzzjoni u azzar ta’ kwalità għolja, 

ikunu jistgħu jisiltu vantaġġ sħiħ mit-tranżizzjoni tal-enerġija; 

18. Jenfasizza li n-negozjati b’rabta mal-Ftehim dwar il-Beni Ambjentali għandhom ikunu 

bbażati fuq definizzjoni tal-prodotti ambjentali li tkun konsistenti mal-politiki tal-UE u 

m’għandhomx jikkontradixxu miżuri li jgħinu lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw, li ġew 

adottati fi ħdan il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima 

(UNFCCC); 

19. Jistieden lill-Istati Membri jżidu fejn xieraq il-koperazzjoni tagħhom dwar il-mekkaniżmu 

ta’ skambju ta’ informazzjoni għal ftehimiet intergovernattivi ma’ pajjiżi terzi fil-qasam 

tal-enerġija; jistieden lill-Kummissjoni barra minn hekk, tesplora l-għażliet disponibbli 

biex jiġu nnegozjati f’isem l-UE, kuntratti tal-enerġija ma’ fornituri esterni b’mod 
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konġunt u fuq bażi volontarja; itenni madankollu li l-għajnuna għandha tingħata biss meta 

tintalab speċifikament minn Stat Membru wieħed jew aktar, filwaqt li titqies il-libertà 

deċiżjonali li għandhom l-imprendituri; 

20. Jenfasizza li l-ftehimiet tal-enerġija għandhom jiġu mibnija dejjem fuq il-prinċipju tar-

reċiproċità, jissalvagwardjaw l-istandards ta’ kwalità u l-konformità mal-kundizzjonijiet 

tal-qafas ġuridiku u l-leġiżlazzjoni tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa standards 

għal ftehimiet tal-enerġija ma’ pajjiżi mhux tal-UE li jippromwovu l-interessi tal-UE; 

jistieden lill-Kummissjoni, fl-interess li tiġi promossa d-demokrazija u t-trasparenza, 

iżżomm lill-Parlament infurmat fuq bażi regolari dwar il-ftehimiet tal-enerġija bejn il-

pajjiżi tal-UE u pajjiżi terzi; 

21. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi inizjattivi għall-kooperazzjoni fis-settur tal-

enerġija bejn il-pajjiżi tal-Mediterran, u b’hekk tikkontribwixxi għall-paċi u l-prosperità 

tal-popli tagħhom; jenfasizza r-rwol li l-politika kummerċjali tal-UE tista’ tiżvolġi biex 

ittejjeb ir-rabtiet bejn iż-żewġ naħat tal-Mediterran; jaqbel mal-Kummissjoni li huwa 

importanti li jinħoloq hub tal-gass Mediterranju u huwa tal-fehma li għandu jiġi 

kkunsidrat l-appoġġ permezz ta’ strumenti finanzjarji tal-UE; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt 

li, fl-istess ħin, l-Istati Membri tal-Mediterran għandhom jiġu appoġġjati b’mod attiv fl-

iżvilupp tal-kapaċitajiet tal-enerġija solari tagħhom u biex jgħaddu l-enerġija potenzjali 

żejda f’netwerks tal-provvista għall-Istati Membri inqas vantaġġati; 

22. Jindika li t-tnedija ta’ negozjati dwar ftehimiet tal-enerġija ma’ pajjiżi terzi tagħti lill-UE 

vuċi aktar soda fix-xena internazzjonali, u toħloq il-qafas meħtieġ għal proġetti li jistgħu 

jsaħħu s-sigurtà tal-enerġija tal-Ewropa, b’mod partikolari investimenti fuq skala kbira fi 

proġetti ta’ infrastruttura transnazzjonali. 
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