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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 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:

1. Jenfasizza d-dimensjoni globali ta' l-għanijiet ta' użu sostenibbli ta' l-enerġija, ta' 
kompetizzjoni ġusta, ta' aċċess ġust għar-riżorsi u tas-sigurtà tal-provvisti, li joħolqu l-
ħtieġa ta' approċċ multilaterali dwar il-politika ta' l-enerġija, fi ħdan il-qafas tan-
Nazzjonijiet Uniti u organizzazzjonijiet internazzjonali, b'mod partikulari l-IEA, l-OECD, 
id-WTO, l-IMF u l-Bank Dinji; jitlob lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri 
sabiex jappoġġjaw, fi ħdan l-azzjoni interna u esterna ta' l-UE u, b'mod partikulari, 
f'dawn il-korpi, l-idea ta' aġenda globali u strateġija konġunta bbażata fuq evalwazzjoni 
profonda tas-sitwazzjoni globali rigward l-enerġija u l-klima u li tagħti importanza lill-
iffrankar u l-użu effiċjenti ta' l-enerġija, lill-użu ta' sorsi ta' enerġija deċentralizzati u li 
jiġġeddu, u kif ukoll li ma tassoċjax id-domanda għall-enerġija ma' l-iżvilupp ekonomiku 
u li tippromwovi żvilupp sostenibbli madwar id-dinja; b'konnessjoni ma' dan jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħtu attenzjoni partikulari lill-aspetti tad-
diversifikazzjoni, tad-diċentralizzazzjoni u ta' l-effiċjenza ta' l-enerġija; jappoġġja bis-
sħiħ l-għan li tiġi żviluppata politika Ewropea komprensiva u komuni dwar l-enerġija u 
jenfasizza li għandu jkollha dimensjoni esterna koerenti, strateġika u ffokata, li tinkludi l-
politika kummerċjali;

2. Jappoġġja l-ftuħ progressiv tas-swieq tas-servizzi fis-settur ta’ l-energija, u b'mod 
partikulari l-applikazzjoni sħiħa tar-regoli u d-dixxiplini ta' kummerċ multilnazzjonali 
għas-setturi tal-petroleum u tal-gass naturali;

3. Jenfasizza l-irwol importanti tas-sistema kummerċjali internazzjonali u tal-ftehimiet 
kummerċjali biex jipprovdu qafas regolatorju stabbli u prevedibbli sabiex jiżdied l-
investiment u jinħoloq l-ambjent xieraq għal soluzzjonijiet ġodda ta' enerġija innovattiva;

4. Jinnota li n-natura finita tas-sorsi ta' enerġija konvenzjonali u l-konsum għoli ħafna, u 
dejjem akbar, f'pajjiżi industrijalizzati kbar u f'ekonomiji emerġenti jistgħu jwasslu għal 
żidied ulterjuri fil-prezzijiet, li jista' jkollhom impatt negattiv fuq l-ispejjeż tal-
produzzjoni, il-valur miżjud, il-prezzijiet ta' l-esportazzjoni u l-bilanċi kummerċjali; 
għalhekk iqis neċessarju, li wieħed jaqleb, fir-rigward ta' provvista ta' enerġija, għal sorsi 
ta' enerġija li jiġġeddu u sorsi alternattivi oħrajn, sabiex jitnaqqas it-telf li jseħħ fit-
trasport ta' l-enerġija u biex jiżdied l-appoġġ għall-iżvilupp ta' teknoloġiji u infrastrutturi 
ta' l-enerġija ġodda;

5. Jappoġġja l-produzzjoni u l-użu usa' ta' bijofjuwils, b'mod partikulari dawk miksuba mill-
proċessar industrijali ta' prodotti agrikoli, u ta' bijofjuwils tat-tieni ġenerazzjoni, bil-għan 
li titnaqqas id-dipendenza ta' l-enerġija ta' l-UE u jissaħħu l-livelli ta' żvilupp u ta' 
impjieg;

6. Iqis li l-kuntratti ta' l-iffrankar ta’ l-enerġija u ta' provvista ta' l-enerġija għandhom 
jinkludu b'mod ċar il-forniment ta' pakkett li fih għandhom jiġu kombinati sorsi ta' l-
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enerġija skond kriterji ta' effiċjenza u ta' ffrankar ta' spejjeż;

7. Huwa tal-fehma li n-nuqqas ta' konformità mal-Protokoll ta' Kyoto, jew in-nuqqas ta' 
ratifikazzjoni tiegħu jipproduċu żvantaġġi komparattivi għall-ekonomija ta' l-UE 
minħabba l-effetti fuq l-ispejjeż tal-produzzjoni u l-volum tal-kummerċ; jitlob li fi ħdan 
il-qafas tad-WTO jiġu kunsidrati l-ftehimiet dwar il-ħarsien tal-klima u ta' l-ambjent; 
jenfasizza l-obbligazzjoni biex tiġi żgurata konformità mar-regolamenti internazzjonali u 
Ewropej fir-rigward tal-bini u l-operazzjoni ta' impjanti nukleari; 

8. Iqis neċessarju li jsiru sforzi serji sabiex tiġi implimentata sistema internazzjonali għall-
ħarsien tal-klima għall-perjodu ta' wara l-2012;

9. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżviluppa strateġiji fejn jista' jiġi ġenerat valur miżjud bl-
esportazzjoni ta' teknoloġija fl-oqsma ta' l-iffrankar ta' l-enerġija u ta' l-effiċjenza ta' l-
enerġija, u b'hekk jinħolqu impjiegi fl-Ewropa; 10. Jitlob lill-Kummissjoni biex 
timbotta fi ħdan id-WTO għal regoli speċifiċi dwar trasparenza tas-suq ta' l-enerġija u kif 
ukoll dwar għajnuna Statali u miżuri oħra li joħolqu distorsjonijiet kummerċjali sabiex 
tiġi promossa kompetizzjoni ġusta; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jipproponu t-twaqqif ta' mekkaniżmu għall-istabbiliment tal-prezzijiet fuq livell globali u 
biex ifornu lill-Parlament Ewropew b'evalwazzjoni tal-konvenjenza u l-fattibiltà tal-
ħolqien ta' Sistema ta' Osservazzjoni tas-Suq Dinji ta' l-Enerġija;

11. Jitlob lill-Kummissjoni biex tipproponi u tippromwovi ftehima internazzjonali dwar l-
effiċjenza ta' l-enerġija;

12. Jinnota li r-riċerka fil-qasam tat-teknoloġiji ta' l-enerġija hija pass importanti fit-triq 
għall-ftuħ tas-swieq ta' l-esportazzjoni; għalhekk jitlob lill-Kummissjoni biex tkompli 
tappoġġja riċerka fis-sorsi kollha ta' l-enerġija (konvenzjonali, nukleari u li jiġġeddu) 
sabiex l-Ewropa, filwaqt li tisfrutta riċerka bħal din għall-iskopijiet tagħha fl-Istati 
Membri, tkun tista' tiftaħ swieq ta' esportazzjoni;

13. Iqis li l-kummerċ fl-emissjonijiet jista' jgħin biex iħeġġeġ imġiba aktar konxja dwar l-
enerġija, sakemm il-limiti massimi ta' l-emissjonijiet jipprovdu inċentiv veru għall-
iffrankar ta' l-enerġija, sakemm iz-zoni ekonomiċi l-kbar jipparteċipaw, u sakemm il-
kummerċ ta' l-emmissjonijiet ma jwassalx għal distorsjonijiet fis-suq jew biex 
sempliċiment l-emmissjonijiet jiċċaqalqu minn post għall-ieħor;

14. Iqis il-Karta ta' l-Enerġija bħala punt ta' tluq għall-ħolqien ta' qafas regolatorju għal 
kummerċ u investimenti internazzjonali fis-settur ta' l-enerġija; 

15. Jappoġġja t-talbiet biex il-prezzijiet tal-gass ma jibqgħux marbuta maċ-ċaqliq tal-
prezzijiet taż-żejt mhux raffinat;

16. Jisħaq dwar il-ħtieġa li jiġu promossi sorsi ta' enerġija deċentralizzati bi ktajjen qosra ta' 
enerġija, ibbażati fuq l-użu ta' riżorsi li huma disponibbli lokalment, inkluż l-użu ta' 
bijomassa u l-iżvilupp ta' bijofjuwils, sabiex jikkkontribwixxu lejn it-tnaqqis tad-
dipendenza fuq l-importazzjoni u li jitnnaqqas kemm jista' jkun l-infiq fuq interventi 
kkawżati mill-politika dwar l-enerġija;
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17. Iqis li l-futur ta' l-enerġija nukleari għandu jkun marbut mill-viċin ma' strateġija solida 
fuq livell intern u estern sabiex jiġu indirizzati s-sikurezza ta' materjal nukleari, il-ħarsien 
radjoloġiku u l-programmi konġunti R & D għar-rimi affidabbli ta' skart nukleari;

18. Ifakkar li l-UE għandha tibqa' esponent ewlieni f'inizjattivi bħas-Sħubija Internazzjonali 
għall-Ekonomija ta’ l-Idroġenu (IPHE) jew ir-Reattur Termonukleari Sperimentali 
Internazzjonali; 

19. Jitlob biex jingħata appoġġ akbar, pereżempju permezz tat-trasferiment ta' l-għarfien u 
tat-teknoloġija, għall-użu ta' forom ta' enerġija sostenibbli u disponibbli lokalment u 
netwerks deċentralizzati ta' enerġija, b'mod partikulari fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
sabiex jiġi żgurat l-aċċess għall-enerġija, isir użu ekonomiku tar-riżorsi, jinħolqu l-
impjiegi, tonqos id-dipendenza u jsir kontribut għall-ħolqien ta' ekonomiji tas-suq li 
jaħdmu tajjeb;

20. Jitlob lill-istituzzjonijiet ta' l-UE u lill-Istati Membri biex jidħlu, bħala kwistjoni ta' 
urġenza, fi djalogu u koperazzjoni mill-qrib mal-pajjiżi kollha li jikkonsmaw u li 
jipproduċu ħafna, sabiex jiġu stabbiliti oqfsa u sħubiji effettivi u koerenti, li għandhom 
jikkontribwixxu għal suq aktar stabbli, prevedibbli, trasparenti u non-diskriminatorju 
bbażat fuq regoli globali;

21. Jinsisti li l-Kummissjoni għandha, bħala kwistjoni ta' prinċipju, teħtieġ konformità ma' 
obbligazzjonijiet ta' servizzi universali, kemm fl-offerti u kif ukoll fit-talbiet tagħha 
b'konnessjoni ma' servizzi ta' l-enerġija fi ħdan il-qafas ta' ftehimiet dwar servizzi fuq 
livell bilaterali u multilaterali;

22. Jitlob lill-Kummissjoni biex tħaffed l-implimentazzjoni tal-programm Netwerks 
Transewropej li għandu l-għan li jtejjeb l-interkonnessjonijiet bejn l-UE u l-pajjiżi ġirien 
inklużi r-Russja u r-reġjuni tal-MEDA u tal-Baħar Kaspju, fuq il-bażi ta' strateġiji 
komuni biex jiġu sfruttati sorsi ta' enerġija u sabiex ikun hemm aċċess għall-infrastruttura 
tat-trasport;

23. Jenfasizza l-kontribuzzjonu siewja li l-użu ta' Gass Naturali Likwifikat (LNG) jista' jagħti 
fil-kisba ta' l-objettivi dwar l-enerġija, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tipprommwovi 
inizjattivi biex jiġi żgurat l-iżvilupp xieraq tiegħu fl-UE u f'pajjiżi terzi;

24. Jaqbel mal-fehma tal-Kummissjoni li l-Ewropa għadha ma żviluppatx bis-sħiħ swieq 
interni ta' l-enerġija kompetittivi, u li fuq il-bażi tat-tendenzi attwali, l-importazzjonijiet 
ta' l-enerġija ta' l-UE se jkunu dejjem aktar konċentrati, u li l-prezzijiet ta' l-enerġija qed 
jiżdiedu b'rata qawwija ħafna fuq il-livell internazzjonali; għaldaqstant, jitlob għal 
monitoraġġ intensifikat tal-proċess ta' deregolarizzazjoni fi ħdan is-suq ta' l-enerġija 
Ewropew; madankollu, jinnota l-bżonn li jinħoloq qafas favorevoli għal sorsi ta' l-
enerġija li jiġġeddu;

25. Jilqa' l-Inkjesta tas-Settur magħmula mill-Kummissjoni dwar Swieq tal-Gass u ta' l-
Elettriku; jinnota li konċentrazzjoni akbar fis-suq intern ta' l-UE tista' taggrava d-
distosjonijiet eżistenti, u b'hekk ikun meħtieġ it-titjieb tal-kapaċitajiet regolatorji ta' l-
Istati Membri u ta' l-UE sabiex jiġu garantiti d-drittijiet tal-konsumatur u l-konformità 
ma' l-effiċjenza ta' l-enerġija ta' l-UE.
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