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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp 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:

A. billi l-aċċess li jkollhom il-foqra għal servizzi ta’ enerġija nodfa u li jistgħu jintlaħqu 
minn kulħadd huma prerekwiżit ewlieni sabiex jintlaħqu l-Għanijiet ta’ l-Iżvilupp tal-
Millennju (MDGs)  u billi pajjiżi bi dħul baxx huma affettwati b’mod partikulari bil-
prezzijiet taż-żejt dejjem jogħlew,

B. billi l-bidla fil-klima toħloq theddid serju għat-tnaqqis tal-faqar f’ħafna mill-pajjiżi bi 
dħul baxx, mhux l-inqas minħabba r-riskji dejjem jiżdiedu minn perikli naturali, bħalma 
huma tempesti vjolenti, għargħar u nixfa; u billi l-pajjiżi industrijalizzati għandhom 
responsabilità kbira għall-akkumulazzjoni ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett serra (GHG) 
fl-atmosfera u għaldaqstant għandhom jieħdu l-inizjattiva fil-mitigazzjoni tal-bidla fil-
klima kif ukoll fl-assistenza teknika u finanzjarja għall-pajjiżi bi dħul baxx sabiex 
jadattaw għall-bidla fil-klima;

C. billi s-sigurtà ta’ l-enerġija u s-sigurtà tal-klima għandhom jimxu id f’id u billi s-sigurtà 
Ewropea ta’ l-enerġija u tal-klima tiddependi fil-parti l-kbira tagħha fuq l-għażliet li 
jagħmlu ekonomiji kbar bħaċ-Ċina u bħall-Indja; billi l-mitigazzjoni tal-bidla fil-klima 
tista’ tkun effettiva biss jekk il-pajjiżi li qed jiżviluppaw – b’mod partikulari ekonomiji 
kbar li qed jikbru b’rata mgħaġġla bħalma huma ċ-Ċina u l-Indja – huma involuti b’mod 
attiv fl-isforzi biex jitrażżnu l-emissjonijiet GHG,

1. Jisħaq li l-iżvilupp ekonomiku huwa dritt għall-pajjiżi kollha li qed jiżviluppaw; 
madankollu, jenfasizza li l-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw m’għandhomx jirrepetu l-
prattiċi li jniġġsu tal-pajjiżi industrijalizzati, u għaldaqstant jitlob li tingħata aktar 
attenzjoni lill-koperazzjoni teknoloġika u l-bini tal-kapaċità fil-qasam ta' l-enerġija 
sostenibbli u lill-istandards globali ta' effiċjenzja għall-prodotti li jużaw l-enerġija;

2. Jisħaq li l-Unjoni Ewropea, b'konnessjoni ma' l-istrateġija biex tiddiversifika l-provvista 
ta' enerġija tagħha, trid tirrispetta l-prinċipji bażiċi li fuqhom hija msejsa l-politika ta' 
kooperazzjoni u żvilupp tagħha: il-ġlieda kontra l-faqar, it-trasparenza, il-promozzjoni ta' 
l-iżvilupp sostenibbli u x-xogħol diċenti; jitlob, b'mod partikulari, biex dan l-approċċ 
ikun privileġġat fil-kuntest ta' l-isħubija bejn il-pajjiżi ta' l-Afrika, tal-Karibew u tal-
Paċifiku (ACP) u l-Unjoni Ewropea, fuq il-bażi ta' l-Artikolu 32 tal-Ftehima ta' Cotonou 
tat-23 ta' Ġunju 2000;

3. Jisħaq li sitwazzjoni prekarja dwar is-sigurtà ta' l-enerġija u tal-klima ta' spiss toħoloq 
kriżijiet u kunflitti internazzjonali, li jkollhom konsegwenzi għad-demokrazija, għad-
drittijiet tal-bniedem u għall-faqar;

4. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex tagħti prijorità għall-aċċess għat-teknoloġiji 
ta’ enerġija effiċjenti u li tiġġedded fi ħdan il-koperazzjoni ta’ żvilupp ta’ l-UE; fl-istess 
ħin, jistieden lill-pajjiżi sħab sabiex jagħtu prijorità lill-enerġija sostenibbli fi ħdan l-
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istrateġiji għat-tnaqqis tal-faqar;

5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiżviluppaw sħubija strateġika għall-enerġija 
ma’ pajjiżi bħalma huma ċ-Ċina, l-Indja, l-Afrika t’isfel, il-Brażil u l-Messiku sabiex 
jassistuhom finanzjarjament biex jiżviluppaw strateġiji ta’ enerġija sostenibbli u 
għaldaqstant jiżguraw il-parteċipazzjoni tagħhom fl-isforzi biex tiġi mitigata l-bidla fil-
klima;

6. Jisħaq li l-prekundizzjonijiet għall-iżvilupp ta’ teknoloġiji ta’ enerġija li tiġġedded huma 
eċċellenti f’ħafna pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u li l-espansjoni ta’ teknoloġiji ta' dan it-
tip tista’ tkun mod effettiv kif jintlaħqu l-ispejjeż dejjem jiżdiedu taż-żejt impurtat, kif 
jitnaqqsu l-effetti negattivi fuq is-saħħa u l-ambjent minn fjuwils konvenzjonali, iżda 
anke biex jiġu żviluppati s-swieq għall-esportazzjoni; jissuġġerixxi li l-appoġġ għall-
produzzjoni fuq skala kbira ta’ etanol u bijodiżil u ta' teknoloġiji oħra li jistgħu jiġġeddu 
fil-pajjiżi sħab – fi ħdan qafas ta’ immaniġġjar sostenibbli tar-riżorsi naturali – għandu 
jkun prijorità ewlenija għall-banek ta’ żvilupp, inklużi l-EIB, aġenziji ta’ kreditu għall-
esportazzjoni, il-GEF (Faċilità Globali għall-Ambjent), is-CDM (Mekkaniżmu ta’ 
Żvilupp Nadif), eċċ.;

7. Jinnota l-potenzjal sinifikanti li jipprovdu pjanti bħall-ħxejjex twal Afrikani (elephant 
grass) u l-jethropa fil-produzzjoni ta' bijofjuwils - mhux l-inqas minħabba l-fatt li dawn 
l-ispeċji jikbru tajjeb f'inħawi marġinali u ftit għandhom bżonn ilma - u jitlob lill-
Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-pajjiżi sħab biex jappoġġaw l-isforzi biex dan il-potenzjal 
ikompli jiġi żviluppat;

8. Jenfasizza l-importanza tat-trasparenza fl-immaniġġjar ta’ l-industriji estrattivi;  iħeġġeġ 
lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-pajjiżi sħab sabiex jippromwovu t-trasparenza fiskali 
u l-gvernar tajjeb għal dak li għandu x'jaqsam ma’ l-immaniġġjar tad-dħul iġġenerat mill-
enerġija, flimkien mal-kontroll demokratiku ta' l-użu tad-dħul; barra minn hekk, jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex pubblikament u espliċitament japprovaw l-
Inizjattiva għat-Trasparenza ta' l-Industriji Estrattivi;

9. Jisħaq li d-dipendenza ta' l-Unjoni Ewropea fuq l-importazzjoni ta' l-enerġija m'għandha 
twassal għall-ebda bidla fil-pożizzjoni tagħha fir-rigward tad-demokrazija u tas-
sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi ta' oriġini u ta' transitu.
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