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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. Jikkunsidra li l-politika dwar l-enerġija jeħtiġilha tkun parti integrata u prominenti fil-
politika barranija komuni u għandha tiġi elaborata u implimentata f’sinerġija ma’ politiki 
oħra li għandhom dimensjoni esterna; 

2. Jenfasizza li minħabba d-dipendenza qawwija li l-Unjoni għandha mill-importazzjonijiet 
tal-enerġija, id-diversifikazzjoni akbar tas-sorsi ta’ provvista – inklużi sorsi ġodda ta’ 
enerġija – u tar-rotot ta’ tranżitu u l-iżvilupp ta’ sorsi tal-UE ta’ enerġija rinnovabbli huma 
elementi urġenti u essenzjali li jappoġġjaw il-politika tas-sigurtà esterna tal-Unjoni, ir-
rwol strateġiku u l-indipendenza tal-politika barranija, il-koerenza, il-kredibilità u l-
effikaċja tagħha;

3. Jinsab konvint li ġestjoni aktar effikaċi f'livell globali ttejjeb il-kooperazzjoni mal-pajjiżi 
produtturi, dawk ta’ tranżitu u dawk konsumaturi; jemmen li l-UE jmissha għalhekk 
twettaq rwol maġġuri fil-ġestjoni internazzjonali tal-politika tal-enerġija bil-ħsieb li 
tippromwovi prinċipji trasparenti u mhux diskriminatorji, filwaqt li ssegwi l-objettiv tas-
sostenibbiltà, tnaqqas l-ispejjeż tat-tranżazzjonijiet u tistabbilixxi inċentivi għall-
parteċipanti tas-suq biex jikkompetu fil-prezzijiet u l-kwalità;

4. Jitlob li jkun hemm koordinazzjoni aktar mill-qrib bejn il-Kunsill, il-Kummissjoni u s-
Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna sabiex ikunu jistgħu jitkellmu u jaġixxu flimkien 
rigward kwestjonijiet li jikkonċernaw politika barranija komuni dwar l-enerġija; jenfasizza 
l-bżonn li jiġi stabbilit uffiċċju tal-politika dwar l-enerġija fi ħdan is-SEAE kif ukoll li 
delegazzjonijiet tal-UE jiġu involuti fit-twettiq tad-diplomazija dwar l-enerġija fil-post;

5. Jenfasizza li l-Kummissjoni u s-SEAE jeħtiġilhom jiżguraw li l-ftehimiet multilaterali u 
bilaterali kollha tal-Unjoni, speċjalment il-ftehimiet ta’ sħubija u kooperazzjoni, 
jikkonformaw għalkollox mar-regoli tas-suq intern tal-UE; jenfasizza li tali ftehimiet 
imisshom jiżguraw ir-reċiproċità, l-istess kundizzjonijiet għal kulħadd u t-trasparenza bil-
għan li jipprovdu ambjent ġuridiku sikur għal dawk l-investituri tal-UE li jinvestu fil-
pajjiżi fornituri tal-enerġija u ta’ tranżitu tagħha;

6. Jenfasizza li l-ħolqien ta’ mekkaniżmu ta’ skambju ta’ informazzjoni għal ftehimiet 
intergovernattivi bejn l-Istati Membri tal-UE u pajjiżi terzi dwar il-politika tal-enerġija 
għandu jsaħħaħ bil-kbir it-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-effiċjenza tal-politika fl-UE 
kollha kemm hi;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja l-hekk imsejħa “klawżola tas-sigurtà tal-enerġija” 
biex tiġi inkluża fil-ftehimiet ta’ kummerċ, ta’ assoċjazzjoni u ta’sħubija u ta’ 
kooperazzjoni mal-pajjiżi produtturi u ta' tranżitu, ħaġa li tistabbilixxi kodiċi ta’ kondotta 
u tiddeskrivi b’mod espliċitu l-miżuri li għandhom jittieħdu fil-każ ta’ kwalunkwe bidla 
unilaterali fit-termini min-naħa ta’ xi wieħed mis-sħab;
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8. Jilqa’ l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu ‘Dwar is-sigurtà tal-provvista tal-
enerġija u l-kooperazzjoni internazzjonali -  "Il-politika tal-enerġija tal-UE: Kooperazzjoni 
ma' pajjiżi lil hinn mill-fruntieri tagħna" (COM(2011)0539); hu tal-fehma, madankollu, li 
jinħtieġu aktar strumenti bbażati fuq is-solidarjetà bejn l-Istati Membri tal-UE bil-għan li 
jagħtu lill-UE l-abilità li tipproteġi l-interessi tas-sigurtà tal-enerġija tagħha u fin-negozjar 
mas-sħab esterni tagħha, b’mod partikolari f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi;

9. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jidentifikaw ostakoli għall-kummerċ u l-
investiment fil-qasam tal-enerġija fir-relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi u jieħdu azzjoni, fejn 
xieraq, biex jeliminawhom kemm bilateralment u kemm permezz tal-Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Kummerċ;

10. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jiżguraw suq intern tal-enerġija konness li jkun jiflaħ 
għal pressjonijiet esterni u għal tentattivi biex il-provvista u l-prezzijiet tal-enerġija 
jintużaw bħala għodda ta’ pressjoni tal-politika barranija; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa li 
jiżdiedu r-riżorsi għal proġetti li għandhom l-għan li jikkonettjaw is-swieq tal-enerġija fl-
UE u li sa tmiem l-2015 jikkompletaw għalkollox in-netwerks tal-infrastruttura Ewropea 
tal-gass u l-elettriku, b’mod partikolari l-pjan tal-interkonnessjoni Baltika, kif spjegat fit-
Tielet Pakkett dwar l-Enerġija tal-UE;

11. Jappoġġja proġetti għad-diversifikazzjoni tal-enerġija, speċjalment dawk li huma mmirati 
lejn il-ħolqien ta’ kurituri ġodda ta' trasport li jiddiversifikaw kemm ir-rotot u kemm il-
fornituri, bħalma huma l-pipeline Nabucco, il-gass naturali likwifikat, l-interkonnetturi 
transkonfinali u proġetti prijoritarji oħra  ta’ interess Ewropew;

12. Jitlob ukoll li tiġi żviluppata strateġija ta’ politika tal-UE kkoordinata u unifikata għall-
fornituri l-ġodda tal-enerġija, b’attenzjoni speċjali rigward titjib fil-kondizzjonijiet għall-
kompetizzjoni fl-UE ħalli jinfetħu opportunitajiet sabiex il-fornituri ġodda jidħlu fis-suq 
tal-UE;

13. Jappoġġja l-użu ta’ strumenti bħalma huma l-Mekkaniżmu ta’ Twissija Bikrija fir-
relazzjonijiet mal-fornituri u mal-pajjiżi ta’ tranżitu tal-enerġija; jinsab konvint li tinħtieġ 
aktar promozzjoni tal-idea ta’ xiri komuni tal-materja prima tal-enerġija min-naħa tal-
Istati Membri fil-kuntest tal-kompetizzjoni għar-riżorsi li dejjem qed tikber u tal-
monopolji eżistenti tal-produtturi;

14. Jistieden lill-Kummissjoni tfassal ġabra komprensiva ta’ prijoritajiet għall-politika tal-
enerġija għall-perjodu qasir, medju u fit-tul fir-rigward tal-ġirien tagħha bil-ħsieb li jiġi 
stabbilit spazju ġuridiku komuni bbażat fuq il-prinċipji u n-normi tas-suq intern relatati 
mal-acquis; jenfasizza kemm hu importanti li l-Komunità Ewropea tal-Enerġija tiġi estiża 
aktar u li jiġu stabbiliti mekkaniżmi legali ta' kontroll biex tiġi ttrattata l-implimentazzjoni 
defiċjenti tal-acquis;

15. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm relazzjonijiet aktar mill-qrib fil-qasam tal-enerġija, 
kooperazzjoni strateġika u djalogu politiku mal-pajjiżi fir-reġjun tal-Mediterran, l-Afrika, 
il-Lvant Nofsani, il-Kawkasu tan-Nofsinhar, l-Asja Ċentrali u l-istati max-xtut tal-Baħar 
Kaspju u l-Baħar l-Iswed b'mod komprensiv, fl-oqsma kollha tal-enerġija, b'mod 
partikolari permezz tal-użu ta' teknoloġiji tal-enerġija kompetittivi u orjentati lejn il-
ġejjieni; jinkoraġġixxi lill-Unjoni tkompli tiżviluppa aktar l-importazzjoni tal-enerġija tax-
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xemx mill-Mediterran tan-Nofsinhar u tal-Lvant; 

16. Jenfasizza li l-politika dwar l-enerġija u l-għanijiet strateġiċi komuni tal-UE jmisshom 
jiġu riflessi b’mod xieraq fir-relazzjonijiet esterni tagħha u fil-politika reġjonali tagħha u 
dik Ewropea tal-Viċinat;

17. Jappoġġja d-djalogu politiku u ekonomiku mal-pajjiżi ġirien tal-UE dwar l-użu ta’ sorsi 
ġodda ta’ enerġija;

18. Jitlob li jiġu implimentati l-mekkaniżmi eżistenti, u li jinħolqu oħrajn ġodda, fi ħdan il-
Politika Ewropea tal-Viċinat u s-Sinerġija tal-Baħar l-Iswed sabiex tissaħħaħ il-
kooperazzjoni bil-ħsieb li tintlaħaq sitwazzjoni ta’ trasparenza u stabbiltà akbar tal-
forniment u t-tranżitu;

19. Jenfasizza l-importanza ta’ żvilupp akbar tas-Sħubija fl-Enerġija UE-Afrika li ġiet varata 
fl-2010;

20. Jitlob li s-sħubija strateġika mar-Russja tiġi msaħħa permezz tal-konklużjoni ta’ Ftehim 
ta’ Sħubija u Kooperazzjoni ġdid; jinnota li dan għandu jkun konformi għalkollox mar-
regoli tas-suq intern u mar-regolamenti tat-Tielet Pakkett dwar l-Enerġija tal-UE u bbażat 
fuq ir-rispett lejn xulxin u fuq ir-reċiproċità; jenfasizza li r-Russja diġà hija marbuta bit-
Trattat dwar il-Karta tal-Enerġija (TKE) skont l-Artikolu 45 tiegħu; jinsab konvint li r-
ratifika tat-TKE min-naħa tar-Russja jkollha effetti ta’ benefiċċju reċiproku fuq ir-
relazzjonijiet bilaterali fil-qasam tal-enerġija;

21. Huwa favur djalogu politiku man-Norveġja u r-Russja fuq l-esplorazzjoni ta’ sorsi ta’ 
enerġija ġodda fil-Baħar Barents, fuq il-bażi tal-prerekwiżit tal-ħarsien tal-ambjent 
vulnerabbli tar-reġjun Artiku, u tal-kooperazzjoni man-Norveġja rigward l-importazzjoni 
tal-enerġija idroelettrika permezz ta’ kejbils tal-elettriku mgħoddija f’qiegħ il-baħar fuq 
distanzi twal; jitlob li jitħaffef it-tfassil tal-istrateġija tal-UE fir-rigward tar-reġjun Artiku;

22. Iqis id-djalogu politiku estern bħala essenzjali biex it-tkabbir ekonomiku globali jiġi 
diżakkoppjat mill-użu tar-riżorsi enerġetiċi, u biex jiġu promossi swieq tal-enerġija iktar 
prevedibbli, kif ukoll li jkun ta’ benefiċċju għar-relazzjonijiet politiċi; jenfasizza l-
importanza tad-djalogu ma’ ekonomiji emerġenti bħalma huma ċ-Ċina, l-Indja, il-Brażil, 
l-Indoneżja u l-Afrika t'Isfel, flimkien ma' pajjiżi konsumaturi ewlenin oħra bħalma huma 
l-Istati Uniti u l-Ġappun; 

23. Huwa tal-fehma li l-UE għandha tippromwovi l-iżvilupp u l-approfondiment tal-
kooperazzjoni fil-qasam tal-politika tal-enerġija ma’ pajjiżi terzi li għandhom l-istess 
valuri u li huma lesti li jidħlu għal riformi demokratiċi u li jippromwovu l-valuri li fuqhom 
hija bbażata l-Unjoni Ewropea;

24. Jenfasizza l-bżonn li jiġi approfondit id-djalogu dwar kwestjonijiet strateġiċi tal-enerġija li 
jkunu ta' interess reċiproku, li titrawwem il-kooperazzjoni rigward il-politiki tal-enerġija u 
li tissaħħaħ il-kollaborazzjoni fir-riċerka mal-Istati Uniti, b’mod partikolari fil-qasam tat-
teknoloġiji tal-produzzjoni u t-trasport li huma effiċjenti fil-konsum tal-enerġija; jitlob li 
tiġi stabbilita Sħubija rigward is-Sigurtà tal-Enerġija mal-Istati Uniti bbażata fuq il-
kooperazzjoni attwali fi ħdan il-Kunsill tal-Enerġija bejn l-Istati Uniti u l-UE;
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25. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tissorvelja u tinforza l-ogħla standards internazzjonali ta’ 
sikurezza tal-impjanti tal-enerġija nukleari fil-pajjiżi ġirien tal-UE billi tuża l-istrumenti u 
t-trattati disponibbli kollha, bħalma huma l-Konvenzjoni dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt 
Ambjentali f’Kuntest Transkonfinali (il-‘Konvenzjoni Espoo’) u l-Konvenzjoni dwar l-
Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika fil-Proċessi tad-Deċiżjonijiet u l-
Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwestjonijiet Ambjentali (il-‘Konvenzjoni Aarhus’); jistieden 
lill-istati ġirien tal-UE jwettqu testijiet tal-istress komprensivi tal-UE rigward is-sikurezza 
u r-riskji nukleari u lill-Kummissjoni toffri għajnuna teknika tal-UE għal dan il-għan;

26. Itenni li l-kooperazzjoni rigward il-politika esterna tal-enerġija jeħtiġilha tikkontribwixxi 
għall-promozzjoni, u mhux it-tidgħif, tal-valuri ewlenin tal-Unjoni, bħalma huma r-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija, il-governanza tajba, l-istat tad-dritt, id-djalogu 
soċjali, ir-rispett reċiproku, l-użu responsabbli tar-riżorsi naturali, il-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima u l-ħarsien komprensiv tal-ambjent, u trid tippromwovi l-paċi u tkun koerenti 
mal-politiki barranin tal-Unjoni.

27. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jistabbilixxu, f’kooperazzjoni mas-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna, sa tmiem l-2013, pjan direzzjonali preċiż ibbażat fuq il-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni ”Dwar is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija u l-
kooperazzjoni internazzjonali - Il-politika tal-enerġija tal-UE: Kooperazzjoni ma' pajjiżi lil 
hinn mill-fruntieri tagħna"(COM(2011)0539), li jwassal għall-formazzjoni ta’ politika 
barranija effettiva dwar l-enerġija b’objettivi, miri u stadji ta’ perjodu qasir, medju u fit-tul 
kif ukoll żmien speċifiku għall-implimentazzjoni tagħhom;
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