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KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL EWROPEW 

Relazzjonijiet esterni ta’ l-enerġija – minn prinċipji għal azzjoni

Il-Kunsill Ewropew ta’ Marzu 20061 approva l-objettivi proposti mill-Green Paper tal-
Kummissjoni għal politika ta’ enerġija għall-Ewropa – sostenibbiltà fit-tul, serħan il-moħħ
dwar il-provvista ta’ l-enerġija u kompetizzjoni ekonomika, skond l-istrateġija ta’ Liżbona 
favur it-tkabbir u l-impjiegi. Il-Kunsill Ewropew ta’ Ġunju 20062 sussegwentament adotta serje 
ta’ rakkomandazzjonijiet proposti konġuntament mill-Kummissjoni u mir-Rappreżentant G
ħoli/Segretarju Ġenerali tal-Kunsill3.

(1) Il-koerenza hija ċentrali sabiex jinkisbu dawn l-objettivi. Il-koerenza bejn l-aspetti 
interni u esterni tal-politika ta’ l-enerġija, u bejn il-politika ta’ l-enerġija u politiki o
ħra li jaffettwawha, bħar-relazzjonijiet esterni, il-kummerċ, l-iżvilupp, ir-riċerka u l-
ambjent. Approċċ koerenti huwa essenzjali sabiex il-politika esterna ta’ l-enerġija 
tipprovdi garanziji rigward serħan il-moħħ fil-provvista, filwaqt li tiżgura projezzjoni 
ta’ l-objettivi ta’ sostenibbiltà fuq livell internazzjonali. Sabiex tkun żgurata l-
koerenza, huma meħtieġa deċiżjonijiet importanti u urġenti.

Saħħa ewlenija potenzjali ta’ l-Unjoni tinsab fir-realizzazzjoni tas-suq intern (a)
ta’ l-enerġija tagħha. Issaħħaħ il-kompetittività ekonomika, tkabbar id-
diversità, ittejjeb l-effiċjenza, tħaddan l-investiment u l-innovazzjoni u 
tikkontribwixxi għas-serħan il-moħħ fil-provvista. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-prinċipji tas-suq intern ta’ l-enerġija f’fora bilaterali u 
multilaterali, sabiex itejjbu l-koerenza u s-saħħa ta’ l-Unjoni esternament fi 
kwistjonijiet ta’ enerġija. Il-ġibda tas-suq intern ta’ l-UE tkun imsaħħa wkoll 
jekk titjieb l-interkonnessjoni u jekk ir-regoli tal-kompetizzjoni jkunu rrispettati 
bis-sħiħ.

Investimenti kbar ħafna huma meħtieġa biex jinħolqu l-interkonnessjonijiet ne(b)
ċessarji fil-Komunità u barra minnha sabiex ikunu żgurati d-diversifikazzjoni tar-
rotot u tas-sorsi ta’ provvisti ta’ enerġija esterna. L-UE għandha tgħin biex to
ħloq l-ambjent għal tkattir kapitali privat u toffri għajnuna politika u finanzjarja 
għal proġetti ekonomikament possibbli, kif xieraq.

L-effiċjenza ta’ l-enerġija għandha tkun meqjusa bħala l-politika l-aktar effettiva (c)
li tikkontribwixxi għat-tliet objettivi politiċi dwar l-enerġija, li jinkludu t-tnaqqis 
tad-dipendenza fuq l-importazzjoni. Hemm opportunitajiet sinifikanti għall-UE 
biex tmexxi azzjoni internazzjonali bil-għan li jitnaqqas it-tkabbir tad-domanda 
dinjija ta’ enerġija, titjieb l-effiċjenza ta' l-enerġija, tkompli l-ġlieda kontra l-
bidla fil-klima u biex tkun imħeġġa sostenibbiltà ikbar. Dan huwa biss qasam 
wieħed li fih l-UE hija l-ewwel fit-teknoloġija ambjentali u ta’ l-enerġija 
avvanzata u għalhekk hija sieħeb internazzjonali attraenti.
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L-UE u l-Istati Membri tagħha għandhom jippromwovu, kemm internament kif (d)
ukoll esternament, it-tranżizzjoni aktar bil-ħeffa lejn ekonomija li tuża livell baxx 
ta’ karbonju, inkluż il-kummerċ ta’ l-emissjonijiet. Dan jindirizza l-kwistjonijiet 
ta’ tibdil fil-klima u s-sostenibbiltà, kif ukoll is-sigurtà tal-klima. Azzjoni bikrija 
tista’ tappoġġja l-iżvilupp u l-użu ta’ enerġiji rinovabbli fl-UE u f’pajjiżi terzi 
(mir-riħ, mix-xemx, mill-biomassa, mill-ilma, sħana naturali) u idrokarburi 
nodfa, inklużi l-faħam, li jġibu magħhom benefiċċiji fir-rigward ta’ tmexxija fl-i
żvilupp tas-swieq internazzjonali. Għal min isegwi din il-linja, l-enerġija nukleari 
hija meqjusa bħala element li permezz tiegħu jinkisbu sew is-serħan il-moħħ fil-
provvista ta’ l-enerġija, kif ukoll ekonomija li tuża livell baxx ta’ karbonju.

(2) L-Unjoni għandha tuża s-saħħa kollha tagħha f'negozjati u ftehimiet bilaterali 
futuri u kurrenti, billi toffri soluzzjonijiet bilanċjati bbażati fuq is-suq, b’mod speċjali 
mal-fornituri tradizzjonali tagħha, imma wkoll ma’ pajjiżi oħra prinċipali li jipproduċu 
u jikkunsmaw. Il-KE għandha tkun il-mutur prinċipali fit-tfassil ta' ftehim 
internazzjonali, inklużi l-estensjoni tal-qafas regolatorju ta’ l-enerġija tal-KE għal 
ġirien (il-Komunità ta' l-Enerġija), l-izvilupp tat-Trattat tal-Karta ta' l-Enerġija, ir-re
ġim post-Kyoto, ftehim ta’ qafas dwar l-effiċjenza ta' l-enerġija, l-estensjoni ta' l-
iskema tal-kwoti ta’ l-emissjonijiet għal partners globali, il-promozzjoni ta’ riċerka, u 
l-użu ta’ sorsi ta’ enerġiji rinovabbli. Ir-rwol tal-KE f’organizzazzjonijiet u fora 
internazzjonali għandu bżonn jiġi żviluppat aktar. L-Istati Membri u l-Kummissjoni g
ħandhom jikkoordinaw il-pożizzjonijiet tagħhom biex ikunu jistgħu jitkellmu b’vuċi 
effettiva u komuni.

(3) Il-kooperazzjoni UE-Russja hija kruċjali biex ikun żgurat is-serħan il-moħħ fil-
provvista ta’ l-enerġija fuq il-kontinent Ewropew. Mir-Russja diġà jiġi madwar 25% 
taż-żejt u gass użat fl-UE. Id-domanda dejjem tikber għall-enerġija, b’mod partikolari 
l-gass, tindika volumi aktar għolja ta’ importazzjoni mir-Russja. In-negozjati maħsuba 
fuq qafas ta’ ftehim komprensiv ġdid fi ħdan il-post-Ftehim ta' Sħubija u 
Kooperazzjoni (PCA) joffru opportunità ta’ qbil dwar l-objettivi u l-prinċipji ta’
kooperazzjoni dwar l-enerġija b’mod bilanċjat u li jorbot b’mod reċiproku. Dan ikollu 
impatt mhux biss fuq il-kundizzjonijiet tal-kummerċ u negozju bejn l-UE u r-Russja fis-
settur ta’ l-enerġija imma jkollu wkoll impatt fuq il-firxa ta’ l-ekonomija, u b’hekk 
jappoġġja d-diversifikazzjoni industrijali u l-iżvilupp teknoloġiku li qed tfittex ir-
Russja. Dan iġib miegħu wkoll benefiċċji għal pajjiżi ta’ tranżitu u produtturi fl-
Ewropa tal-Lvant, tan-Nofsinhar tal-Kawkażu u ta’ l-Ażja Ċentrali. Ftehim bħal dan 
mar-Russja, li jikkonferma kemm il-prinċipji ekonomiċi tas-suq kif ukoll il-prinċipji 
rilevanti tat-Trattat tal-Karta ta’ l-Enerġija, jista jneħħi wkoll bosta mill-ostakoli 
attwali għar-ratifikazzjoni eventwali tat-Trattat tal-Karta ta’ l-Enerġija mir-Russja.

Bil-livelli kurrenti ta’ investiment fil-produzzjoni, fit-trasport u fid-distribuzzjoni ta’
prodotti ta’ enerġija, ġie espress tħassib dwar il-possibbiltà li r-Russja ma tkunx tista’
tissodisfa b'mod adegwat id-domanda dejjem tikber tas-swieq kemm ta' esportazzjoni 
kif ukoll dawk domestiċi. Għandu jkun hemm, għalhekk, sforz komuni qawwi għat-
titjib ta’ l-effiċjenza ta’ l-enerġija ta’ l-ekonomija Russa. Biex dan ikun possibbli, 
ikunu meħtieġa kundizzjonijiet ta’ qafas li jirregolaw il-kummerċ ta’ l-enerġija u l-
investimenti bejn l-UE u r-Russja. Marbut ma’ dan, l-UE għandha tiżviluppa l-
kooperazzjoni tagħha mar-Russja fl-implimentazzjoni ta’ l-impenji ta’ Kyoto, għat-t
ħaddin ta’ l-innovazzjoni teknika u għat-titjib fl-effiċjenza tas-settur ta’ l-enerġija.
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L-UE u r-Russja, għandhom jakkwistaw benefiċċji reċiproċi fit-tul minn sħubija 
ġdida fl-enerġija, li tfittex tikseb bilanċ bejn l-aspettativi u l-interessi taż-żewġ naħat. 
L-ekwazzjoni hija li ġejja:

Ir-Russja tfittex mezzi biex tiżgura d-domanda għall-enerġija li għandu s-suq ta’(a)
l-UE. L-UE għandha bżonn riżorsi Russi għas-serħan il-moħħ fil-provvista ta’ l-
enerġija tagħha. Hemm interdipendenza ċara.

Ir-Russja trid preżenza aktar qawwija fis-suq intern ta’ l-enerġija ta’ l-UE, (b)
kuntratti ta’ provvisti ta’ gass żgurati għal żmien twil, l-integrazzjoni ta’ sistemi 
ta’ l-elettriku u kummerċ ħieles għal materjal elettriku u nukleari, kif ukoll l-
akkwist u l-kontroll ta' assi ta' l-enerġija aħħarija ta' l-UE (gass u elettriku) u 
investimenti u teknoloġiji ta’ l-UE għall-iżvilupp tar-riżorsi ta’ enerġija Russi. 

L-UE trid trattament mhux diskriminatorju u ugwali mir-Russja fir-relazzjoni (c)
tagħhom fl-enerġija, rigward il-provvista ta’ enerġija mir-Russja u l-aċċess għas-
suq Russu lill-investituri mill-UE; kundizzjonijiet ugwali rigward il-
kundizzjonijiet tas-suq, investiment u akkwisti fl-infrastruttura u riżorsi ewlenin 
u aħħarin ta' enerġija tar-Russja; aċċess għal entitajiet terzi għall-pajpijiet fir-
Russja, inklużi dawk li jservu għat-transitu ta’ prodotti ta’ enerġija mir-reġjun
Kaspju u l-Ażja Ċentrali; rispett għar-regoli tal-kompetizzjoni kif ukoll livelli g
ħolja ta’ sigurtà u sikurezza ambjentali.

Fil-proposta tagħha ta’ direttivi għan-negozjar għal ftehim ġdid ta’ qafas mar-Russja, 
il-Kummissjoni ssuġġeriet kif ir-relazzjoni ta’ l-enerġija tagħna mar-Russja tista’
titjieb. Rabtiet aktar sodi mar-Russja għandhom jiksbu l-eliminazzjoni ta’ l-ostakli li g
ħad fadal għall-kummerċ u l-investiment, jippromwovu konverġenzi regulatorji u jiffa
ċilitaw it-tqassim tat-tekonoloġija, u b’hekk ikabbru u jsaħħu r-relazzjoni ta' l-ener
ġija tagħna. Benefiċċji reċiproċi fit-tul jistgħu jinkisbu bil-ħolqien ta' kundizzjonijiet 
ugwali, possibbiltà ta’ tbassir u reċiproċità rigward: 

Investiment domestiku u barrani ewlieni u aħħari. (a)

Ftuħ tas-suq, u aċċess ġust u non-diskriminatorju għas-sistemi ta’ trasport, (b)
inkluż għal skopijiet ta' transitu ta' prodotti ta' enerġija.

Il-konverġenza ta’ politiki ta’ enerġija, leġiżlazzjoni u regolamenti rigward kif ja(c)
ħdem is-suq, inkluż regoli tal-kummerċ, kif ukoll kwistjonijiet ta’ sigurtà u 
sikurezza.

Konformità mal-livelli għoljin tar-Regolamenti ta' l-UE dwar l-aspetti ta’(d)
sigurtà, sikurezza u ambjent, b'mod partikolari għall-iskop ta’ kummerċ fl-
elettriku, kif ukoll rispett għar-regoli tal-kompetizzjoni.

Implimentazzjoni konġunta tal-miżuri favur effiċjenza u ffrankar, sorsi ta' ener(e)
ġija li jiġġeddu u miżuri ta’ riċerka.

Huwa essenzjali li l-Istati Membri jkollom ftehim komuni dwar il-metodu 
propost dwar il-prinċipji ta’ sħubija mar-Russja dwar l-enerġija fil-futur, biex 
jiġi kkunsidrat fil-qafas ta’ ftehim post-PCA. L-Unjoni għandha tuża l-
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opportunitajiet kollha biex tikkonvinċi lir-Russja dwar l-interess reċiproku f’e
żerċizzju bħal dan.

(4) Il-kooperazzjoni fl-enerġija ta’ l-UE ma pajjiżi terzi oħra tibqa prijorità ewlenija, 
indipendenti min-negozjati bejn l-UE u r-Russja. Isservi s-serħan il-moħħ fil-provvista 
ta’ l-UE u ta' pajjiżi transitorji, tgħin ir-riformi fil-pajjiżi sħab u tiffaċilita l-aċċess tal-
pajjiżi produtturi għas-swieq ta' l-UE. Il-kooperazzjoni hija mfittxija ma’ pajjiżi li ju
żaw ammonti importanti ta’ enerġija. Diversità ta’ tipi ta’ enerġija, ta' pajjiż ta' oriġini, 
u ta' pajjiż ta' transitu huma essenzjali biex jiżguraw l-aċċess għal enerġija nadifa u 
sikura lill-UE.

L-UE hija mdawra minn kważi 80% tar-riżorsi idrokarburi dinjin. Hemm produtturi 
ta’ l-enerġija importanti fil-Mediterran, fil-Baħar l-Iswed, fil-Kaspju, fil-Lvant Nofsani 
u fir-reġjuni tal-Golf kif ukoll fit-Tramuntana (in-Norveġja), li magħhom l-UE qed 
tibni kooperazzjoni msaħħa. L-għan huwa l-ħolqien ta' sistema wiesgħa ta' pajjiżi 
madwar l-UE, li jaġixxu fuq il-bażi ta' regoli ta' tqassim jew prinċipji derivati mis-suq 
intern. 

Hemm għodod differenti li jistgħu jintużaw biex jintlaħaq dan l-għan. Hemm il-ftehim 
bilaterali eżistenti u futuri mal-pajjiżi produtturi ta' l-enerġija u pajjiżi transitorji, bħall-
PCAs, il-Memorandum ta’ Qbil ma' l-Ukrajna dwar kooperazzjoni fl-enerġija u l-
Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-pajjiżi Mediterranji. Barra minn hekk, hemm il-Pjanijiet 
tal-Politika Ewropea tal-Viċinat; il-memoranda previsti ma’ l-Alġerija, ma’ l-Ażerbaj
ġan u mal-Każakstan; Il-kooperazzjoni ta’ l-enerġija Euromed; l-inizjattiva ta’ Baku; 
u d-djalogu dwar l-enerġija bejn il-KE u n-Norveġja. Ir-relazzjonijiet fl-enerġija ssaħ
ħew ukoll ma produtturi importanti oħra bħall-OPEC u pajjiżi fl-Amerika Latina u l-
Afrika, li qed iżidu l-produzzjoni ta’ l-idrokarburi u għandhom il-potenzjal li jżidu 
aktar. F’dak li jirrigwarda l-pajjiżi li jużaw l-enerġija, il-kooperazzjoni qed tiġi 
żviluppata wkoll ma’ l-Istati Uniti, l-Indja u ċ-Ċina. Monitoraġġ effiċjenti u 
implimentazzjoni ta’ dawn l-inizjattivi huwa essenzjali, u jeħtieġ li jkunu appoġġjati 
bis-sħiħ mill-politiki tal-kummerċ, ta’ l-iżvilupp, ta’ l-ambjent u tal-kompetizzjoni ta' l-
UE. 

It-Trattat ta’ l-Enerġija tal-Komunità daħal fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 2006 u jestendi l-
Acquis rilevanti għall-enerġija ta' l-UE għall-pajjiżi Balkani tal-Punent. L-
implimentazzjoni tat-Trattat itejjeb is-serħan il-moħħ fil-provvista ta’ l-enerġija, jo
ħloq suq reġjonali ta’ l-enerġija u jinkoraġġixxi investimenti importanti. L-inklużjoni 
tan-Norveġja u ta’ l-Ukrajna, li diġà applikaw formalment biex jissieħbu fit-Trattat ta’
l-Enerġija tal-Komunità, għandhom jiġu kkunsidrati mill-aktar fis possibbli. Aktar 
riflessjoni għandha ssir dwar applikazzjonijiet għal sħubija possibli oħra. Fil-Baħar l-
Iswed u r-Reġjun tal-Baħar Kaspju, id-djalogu dwar il-politika ta’ enerġija ta’ l-
‘inizjattiva ta’ Baku’ huwa mistenni li jagħti spinta lill-pajjiżi tar-reġjun biex 
jindirizzaw l-isfidi komuni bejniethom fil-kooperazzjoni ma’ l-UE u jgħin izid 
provvisti ġodda mill-Ażja Ċentrali lejn l-UE. 
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It-Turkija qiegħda ssir ċentru importanti ta’ enerġija għall-provvisti mir-reġjuni li 
jipproduċu u għalhekk hija ta’ importanza strateġika importanti għas-serħan il-moħħ
fil-provvista ta’ l-enerġija ta’ l-UE. Il-proċess ta’ tkabbir mat-Turkija jista 
jikkontribwixxi għall-promozzjoni ta’ l-adozzjoni u implimentazzjoni bikrija ta’ l-
acquis ta' l-enerġija ta' l-UE mit-Turkija, filwaqt li l-adeżjoni bikrija tat-Turkija fit-
Trattat ta’ l-Enerġija tal-Komunità jista’ jħaffef il-proċess. Kooperazzjoni fi proġetti
ta' sistemi ta’ pajplines bħall-proġett Nabucco u proġetti oħra mill-baċir Kaspju g
ħandhom jiġu mwettqa bil-mod l-aktar effettiv. Allinjament rapidu tat-Turkija mal-
livelli ta’ l-enerġija u l-politiki ta’ l-UE jkun ta’ benefiċċju kbir għar-realizzazzjoni tal-
potenzjal qawwi tat-Turkija bħala ċentru importanti ta’ l-enerġija. 

L-istrumenti tal-kooperazzjoni finanzjarja ta' l-UE għandhom jiġu mobilizzati bis-sħiħ
biex jippromwovu r-ristrutturar u l-iżvilupp tas-setturi ta' l-enerġija tal-pajjiżi sħab, 
kooperazzjoni reġjonali, konnessjonijiet infrastrutturali, sistemi ta’ pajpijiet ġodda u 
effiċjenza ta’ l-enerġija. Il-każ reċenti ta’ proposta konġunta mill-UE, mill-Bank 
Ewropew ta’ l-Investiment u mill-Bank Ewropew tar-Rikostruzzjoni u Żvilupp għall-
iffinanzjar ta’ proġetti infrastrutturali ta’ l-idrokarbonju fil-qafas tal-Memorandum ta' 
Qbil bejn l-UE u l-Ukrajna dwar il-kooperazzjoni fl-enerġija wriet li sinerġiji b’saħ
ħithom jistgħu jinħolqu meta l-istrumenti kollha ta’ l-UE jkunu għad-dispożizzjoni ta’
objettiv strateġiku ta’ l-UE b’mod koordinat. Il-Fond Globali għall-Effiċjenza fl-Użu 
ta’ l-Enerġija u għall-Enerġija Rinnovabbli li ġew adottati reċentament ser jgħinu biex 
jinsabu aktar riżorsi finanzjarji.

Huwa importanti li malajr malajr jinbnew ir-relazzjonijiet ma’ ġirien strateġiċi 
importanti ta’ l-Unjoni. L-Istati Membri għandhom bżonn jappoġġaw il-
kooperazzjoni fl-enerġija bilaterali u reġjonali attwali mas-sħab prinċipali ta’ l-
enerġija ta’ l-UE, inklużi l-estensjoni gradwali tal-prinċipji tas-suq intern ta’ l-
enerġija permezz tal-Politika Ewropea tal-Viċinat u l-użu effiċjenti ta’ l-
istrumenti finanzjarji kollha li l-UE, il-Bank għall-Investiment Ewropew, il-
Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u Żvilupp u l-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali l-oħra jistgħu jpoġġu għad-dispożizzjoni tas-serħan il-moħħ fil-
provvista ta' l-enerġija ta' l-UE.

(5) Sabiex ikunu żgurati s-segwiment u l-kooerenza fl-inizjattivi u l-proċessi hawn fuq 
imsemmija, ikun kruċjali għas-sħab ta' l-UE li jkunu infurmati u konxji ta' l-iżviluppi, 
u lesti biex jaqsmu l-informazzjoni essenzjali ma’ xulxin f'każ ta' kriżi esterna ta’ ener
ġija. Sabiex ikun iffaċilitat tali skambju, il-Kummissjoni, il-Presidenza tal-Kunsill u s-
Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill qed jippreparaw it-twaqqif ta’ sistema ta’
korrispondenti ta’ l-enerġija biex igħinu fir-rispons u fir-reazzjoni bikrija ta’ l-UE 
f’każ ta’ theddid għas-serħan il-moħħ fil-provvista ta’ l-enerġija. L-għan ta’ tali 
sistema jkun li titħejja t-triq għal azzjonijiet u deċiżjonijiet f'każ ta' kriżi fil-provvista 
ta’ l-enerġija, permezz tal-ġbir, l-ipproċessar u d-distribuzzjoni ta’ informazzjoni 
affidabbli rilevanti għas-serħan il-moħħ fil-provvisti ta’ enerġija ta’ l-UE. Is-sistema ti
ġbor ukoll analizi u stimi preliminarji rigward il-provvediment ta’ twissija bikrija meta 
l-objettivi ta’ serħan il-moħħ fil-provvisti ta’ l-enerġija ma jintlaħqux.

Is-sistema għandha tkun magħmula minn esperti mill-Istati Membri, mis-Segretarjat 
Ġenerali tal-Kunsill u mill-Kummissjoni. Għandha topera permeżż ta’ sistema ta’
komunikazzjoni speċifika u għandha tiltaqa' fuq bażi ad hoc. 
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Sabiex tkun iffaċilitata l-implimentazzjoni ta’ politika ta’ l-enerġija esterna 
komuni u koerenti u biex jitwaqqaf strument importanti li permezz tiegħu l-UE 
jkollha għad-dispożizzjoni tagħha sistema ta’ twissija bikrija biex tippromwovi 
t-tħejjija tagħha għal kriżijiet fl-enerġija, l-Istati Membri għandhom jaqblu fit-
twaqqif u l-implimentazzjoni tas-sistema ta' korrispondenti ta' l-enerġija.
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