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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. Jappoġġja bil-qawwa l-għan li tiġi żviluppata politika komuni Ewropea dwar l-enerġija li 
tkun komprensiva u sostenibbli u jenfasizza l-importanza li din ikun fiha komponent 
estern koerenti, strateġiku u ffukat, kif enfasizzat fil-paper mill-Kummissjoni u mis-
Segretarju Ġenerali u Rappreżentant Għoli tal-Kunsill dwar "Politika Esterna biex taqdi l-
Interessi ta' l-Ewropa dwar l-Enerġija"; 

2. Ifakkar li qed iseħħu bidliet serji fl-ordni ekonomiku u politiku dinji li, flimkien ma' żieda 
qawwija fid-domanda għall-enerġija madwar id-dinja u fil-prezzijiet taż-żejt mhux 
raffinat, se jwasslu għal sitwazzjoni fejn is-suq ta' l-enerġija jkun iddeterminat mill-
interessi strateġiċi ta' l-atturi globali ewlenin u fejn il-bilanċ ġeopolitiku tal-poter ikun 
influwenzat mit-tilwim dwar l-enerġija; 

3. Ifakkar li parti sustanzjali mir-riżorsi taż-żejt u tal-gass fid-dinja hija kkonċentrata 
f'reġjuni instabbli u fi Stati bi gvernijiet awtoritarji; jisħaq li fir-rigward tal-gvernijiet 
inkwistjoni, il-fatt li ftit tista' tbassar l-ambjent politiku, u r-rekords fqar fejn jidħlu d-
demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, ikabbru r-riskju ta' trattament ħażin ta' investituri u 
konsumaturi ta' l-enerġija barranin u jfixklu l-iżvilupp ta' relazzjonijiet ġenwini u li 
jdumu għal ħafna żmien; jindika li l-UE u l-fornituri ta' l-enerġija tagħha jagħmlu parti 
mis-suq globali ta' l-enerġija, li fih jiddependu fuq xulxin b'mod konsiderevoli;

4. Jisħaq li l-vulnerabilità u d-dipendenza kbira minħabba l-enerġija li l-UE għandha 
bħalissa fuq pajjiżi fejn hemm reġimi awtoritarji jdgħajjef serjament l-iżvilupp ta' politika 
komuni dwar l-affarijiet barranin u s-sigurtà li tkun kredibbli, effettiva u konsistenti, fir-
rigward b'mod partikulari tar-rispett, l-appoġġ u l-promozzjoni tal-valuri li fuqhom hija 
msejsa l-UE;

5. Iqis id-dipendenza ta' l-UE fuq għadd limitat ta' produtturi ta' l-enerġija u ta' rotot tal-
provvista bħala riskju għall-istabilità u l-prosperità ta' l-UE; huwa mħasseb li dan 
idgħajjef l-abilità ta' l-UE li tippromwovi b'mod effiċjenti r-rispett lejn ir-regoli 
internazzjonali, li tistabbilizza l-ordni globali u li tinkuraġġixxi l-istat tad-dritt fil-pajjiżi 
li jipproduċu l-enerġija; 

6. Jemmen li l-iżgurar li jkun jista' jsir tbassir fis-suq globali ta' l-enerġija u l-garanzija tas-
sigurtà tal-provvista ta' l-enerġija m'hix biss kwistjoni ekonomika jew ambjentali imma, l-
ewwel u qabel kollox, kwistjoni ta' importanza strateġika b'implikazzjonijiet politiċi serji;

7. Huwa tal-fehma li huwa vitali li l-politika komuni dwar l-enerġija li se tistabbilixxi l-UE 
tkabbar is-saħħa u l-kredibilità ta' l-UE bħala attur globali, tagħmilielha possibbli li tieħu 
sehem attiv fil-formazzjoni tas-suq globali ta' l-enerġija, tiżgura l-provvisti ta' l-enerġija 
tagħha billi tapplika l-prinċipju tar-reċiproċità fir-relazzjonijiet ta' l-UE ma' pajjiżi terzi, 
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tippromwovi l-iżvilupp sostenibbli u ssaħħaħ l-awtosuffiċjenza tagħha; jistieden lill-Istati 
Membri biex jieħdu passi xierqa sabiex jagħmlu tali politika komuni possibbli;

8. Jilqa' bi pjaċir il-proposta tal-Kummissjoni għal reviżjoni strateġika ta' l-UE dwar l-
enerġija; iħeġġeġ, madanakollu, li din m'għandhiex tirriżulta fi pjan ta' azzjoni iżda fi 
strateġija Ewropea sħiħa dwar l-enerġija b'miri, obbligi u passi konkreti li jiggarantixxu l-
implimentazzjoni ta' miżuri komuni, b'mod li jsaħħaħ is-solidarjetà fost l-Istati Membri 
kif ukoll bejn l-UE u l-bqija tad-dinja u li jiżgura li jkun hemm azzjoni koerenti mill-UE 
kollha kemm hi fir-relazzjonijiet esterni dwar l-enerġija u fil-politiki interni ta' l-Istati 
Membri dwar l-enerġija;  

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jagħtu bidu, wara l-ewwel reviżjoni 
strateġika dwar l-enerġija, għal proċess politiku mgħaġġel biex titħejja l-istrateġija 
Ewropea dwar l-enerġija bħala l-ewwel pass lejn politika komuni effettiva dwar l-
enerġija; jitlob li jingħata kas kif għandu jkun tal-fehmiet tal-Parlament Ewropew; 

10. Jenfasizza l-ħtieġa li titnaqqas id-dipendenza ta' l-UE fuq iż-żejt u l-gass; jilqa' bi pjaċir 
il-proposta tal-Kummissjoni sabiex jiġi stabbilit objettiv strateġiku ġenerali għal livell 
minimu ta' enerġija mnissla minn għejun ta' enerġija sikuri u b'livelli baxxi ta' karbonju 
fit-taħlita ta' l-enerġija fl-UE; jagħmel osservazzjoni li tali objettiv għandu jkun parti 
mill-istrateġija Ewropea dwar l-enerġija; jenfasizza l-ħtieġa għal kalendarju indikattiv u 
bil-miri għat-tnaqqis tad-dipendenza ta' l-UE rigward l-enerġija fil-perjodi ta' għaxar snin 
li ġejjin;

11. Huwa tal-fehma li, minħabba li l-awtosuffiċjenza rigward l-enerġija bħalissa hija 
impossibbli għall-UE, l-istrateġija ta' l-UE dwar l-enerġija għandha tibni fuq taħlita ta' 
diversifikazzjoni ta' l-għejun, il-fornituri u r-rotot ta' enerġija kif ukoll fuq investiment 
transnazzjonali, sabiex tissaħħaħ - meta wieħed iqis l-interdipendenzi globali - l-istabilità 
u l-possibilità li wieħed ibassar minn qabel fis-suq globali ta' l-enerġija;

12. Jisħaq li wieħed mill-pilastri vitali ta' l-istrateġija għandu jkun fehim komuni dwar l-
iżvilupp ta' l-infrastruttura li tforni lill-UE biż-żejt u bil-gass, b'mod li jiżgura 
koordinazzjoni tad-deċiżjonijiet strateġiċi meħuda mill-Istati Membri; huwa favur id-
diversifikazzjoni tan-nisel ġeografiku tal-provvisti u tar-rotot tat-tranżitu;

13. Jindika li t-titjib tar-rabtiet waħda ma' l-oħra bejn l-infrastruttura nazzjonali ta' l-elettriku 
u tal-gass issaħħaħ l-abilità ta' l-UE biex tilqa' għall-emerġenzi; jistieden lill-
Kummissjoni sabiex tfannad u twessa' l-analiżi u l-evalwazzjoni tagħha dwar il-
vulnerabilità ta' l-Istati Membri u tar-reġjuni fir-rigward tal-provvista ta' l-enerġija, sabiex 
tali analiżi minn hemm 'il quddiem isservi bħala bażi għal pjan ta' miżuri konkreti u ta' 
malajr biex jitneħħa t-tfixkil tekniku għall-fluss ta' l-enerġija fl-UE;

14. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżviluppa programm, b'koperazzjoni mill-qrib ma' l-
Istati Membri, biex tappoġġja l-bini ta' faċilitajiet għall-ħażna tal-gass, li huma meħtieġa 
biex tiġi żgurata s-sigurtà ta' l-enerġija jekk jitwaqqfu l-provvisti; 

15. Huwa favur il-koperazzjoni bejn l-Istati Membri sabiex ma jkunx hemm interruzzjonijiet 
fil-provvista ta' l-enerġija u fil-każ ta' kriżi tal-provvista ta' l-enerġija; jenfasizza l-ħtieġa 
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għal mekkaniżmu effiċjenti u integrat ta' l-UE għall-emerġenzi; 

16. Jilqa' bi pjaċir il-proġett tat-Trattat Komunitarju dwar l-Enerġija bħala kontribut 
essenzjali għall-istabilizzazzjoni tax-Xlokk ta' l-Ewropa, biex is-swieq ta' l-enerġija jkunu 
miftuħa u għas-sigurtà tar-rotot tat-tranżitu fl-Ewropa; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tħejji pjan biex bil-mod il-mod testendi l-Komunità ta' l-Enerġija għan-Norveġja u t-
Turkija, u għall-pajjiżi kollha involuti fil-Politika Ewropea għall-Viċinanzi;

17. Iħeġġeġ lill-UE biex b'mod attiv tidħol fi djalogu mill-qrib mal-pajjiżi kbar kollha li 
jikkonsmaw iż-żejt u l-gass, partikularment l-Istati Uniti, iżda wkoll il-Ġappun, iċ-Ċina u 
l-Indja, sabiex tistabbilixxi suq globali ta' l-enerġija li jkun stabbli u fejn wieħed ikun 
jista' jbassar minn qabel, ibbażat fuq ir-regoli tas-suq; jistieden lill-UE sabiex tfittex li fir-
regolamenti tad-WTO tinkludi dispożizzjonijiet li jirregolaw il-kummerċ ta' l-enerġija, li 
jippermettu lil dik l-organizzazzjoni ssir medjatur internazzjonali li jkun kapaċi jsolvi 
tilwimiet rigward it-twassil u d-distribuzzjoni ta' l-enerġija; huwa tal-fehma li s-sħubija 
tar-Russja fid-WTO se tikkontribwixxi għat-trasparenza u s-sigurtà tal-kuntratti tal-
provvista u għal klima mtejba għall-investimenti;

18. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tagħti kunsiderazzjoni ikbar lill-problema tas-sigurtà ta' l-
enerġija fin-negozjati mar-Russja u ma' l-Ukrajna;

19. Tqis li hu vitali għall-UE li tibqa' tmexxi l-ġlieda globali kontra l-bidla fil-klima u li 
tistinka biex jintlaħqu l-miri tal-protokoll ta' Kyoto; iqis li huwa meħtieġ li l-isforzi ta' l-
UE għall-iżvilupp ta' riżorsi ta' enerġija li tiġġedded u nadifa u ta' teknoloġiji għall-
iffrankar u l-effiċjenza ta' l-enerġija jiġu integrati fil-livelli kollha tar-relazzjonijiet esterni 
tagħha, skond l-aġenda għall-iżvilupp sostenibbli globali maqbula f'Johannesburg fl-
2002;

20. Jenfasizza l-ħtieġa li r-relazzjonijiet mal-pajjiżi ewlenin li jfornu l-enerġija jiġu ankrati 
f'qafas strateġiku trasparenti u ta' benefiċċju reċiproku; jappoġġja d-djalogu bejn l-UE u 
r-Russja dwar l-enerġija, fejn qed jingħata kas ta' l-investimenti meħtieġa fl-infrastrutturi 
Russi u Ewropej ta' l-enerġija, sakemm jiġi żgurat l-istat tad-dritt u jiġu rrispettati r-regoli 
tas-suq miż-żewġ naħat, sabiex ikunu żgurati kemm is-sigurtà tal-provvista kif ukoll is-
sigurtà tad-domanda; jisħaq dwar l-importanza kruċjali li tiġi żgurata l-effiċjenza tad-
djalogu permezz ta' politika koerenti, imsejsa fuq koordinazzjoni mill-qrib ta' l-azzjonijiet 
ta' l-Istati Membri u l-iżvilupp ta' sħubija tabilħaqq ġenwina msejsa fuq valuri komuni; 

21. Iqis ir-reċiproċità ta' l-aċċess għas-suq u r-rispett lejn ir-regoli tas-suq bħala prinċipji 
fundamentali għall-koperazzjoni rigward l-enerġija; għaldaqstant, huwa tal-fehma li r-
reċiproċità ta' l-aċċess ma tistax tiġi applikata f'sitwazzjoni fejn is-suq Russu ta' l-enerġija 
huwa kkontrollat minn monopolju ta' l-istat li jiffunzjona bħala strument għall-interessi 
tal-poter ta' l-Istat; f'dar-rigward jistieden lir-Russja biex taġixxi fuq il-wiegħda tagħha li 
tkun miftuħa, trasparenti u li tikkompeti b'mod ġust u li tirratifika mingħajr aktar 
dewmien it-Trattat ta' l-1991 dwar il-Karta ta' l-Enerġija; huwa tal-fehma, għaldaqstant, li 
jkun xieraq li r-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja dwar l-enerġija jkunu parti integrali 
mill-Ftehima mġedda ta' Sħubija u Koperazzjoni.
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