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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. Ifakkar lill-Kummissjoni li l-politika enerġetika tal-UE li tippromwovi l-politiki kontra t-
tibdil tal-klima u l-politiki ambjentali trid tkun konformi mal-politiki prijoritarji l-oħrajn 
tal-Unjoni, fosthom il-politiki ta' sigurtà, tal-affarijiet barranin u tal-viċinat, kummerċjali u 
ta' żvilupp, kif ukoll il-politiki tagħha li jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji 
demokratiċi; jappella għal allinjament aktar b'saħħtu b'effett immedjata biex tiġi garantita 
l-effikaċja tal-politika enerġetika tagħha kif ukoll il-koerenza u l-kredibilità tal-politika 
barranija tagħha; jenfasizza li l-kollaborazzjoni favur l-indipendenza enerġetika tal-UE 
ttejjeb l-pożizzjoni tal-UE bħala attur globali;

2. Ifakkar lill-Kummissjoni li l-prinċipji li jiggwidaw il-politika enerġetika tal-UE għandhom 
ikunu l-iżgurar tal-provvista tal-enerġija u t-tnaqqis tad-dipendenza enerġetika eċċessiva 
tal-UE f'dan il-qasam;

3. Jenfasizza li l-politika enerġetika tal-UE għandha timmira għal livell ogħla ta' 
indipendenza billi, fost affarijiet oħra, issegwi effiċjenza enerġetika ogħla, tippromwovi 
sorsi enerġetiċi rinnovabbli u taqleb għal sorsi b'emissjonijiet baxxi, u b'hekk tagħti spinta 
lill-kompetittività tal-Unjoni pjuttost milli tikkompromettiha; jistieden, għal dak il-għan, 
lill-Kummissjoni tressaq inizjattivi li jservu biex iħarsu l-kompetittività tal-UE, intiżi li 
jevitaw ir-riskju ta' rilokalizzazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju kkawżata mir-
riallokazzjoni tal-produzzjoni barra mill-UE, speċjalment il-każ ta' azzjoni globali limitata 
jew nulla fil-qasam tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju; ifakkar li l-politika 
enerġetika tal-UE għandha tkun ibbilanċjata b'tali mod li tiggarantixxi l-implimentazzjoni 
ta' miżuri intiżi li jissalvagwardjaw it-tliet pilastri tal-enerġija kompetittiva, sostenibbli u 
sikura;

4. Jenfassiza l-iżviluppi li qegħdin isiru fis-swieq globali tal-enerġija, inkluż ir-rwol 
imsaħħaħ tal-gass naturali minn sorsi enerġetiċi mhux konvenzjonali u teknoloġiji ġodda, 
ix-xejriet li qed jinbidlu tal-offerta u tad-domanda u t-tfaċċar ta' pajjiżi produtturi u ta' 
transitu ġodda, dawn kollha għandhom jiġu kkunsidrati meta tkun qed tiġi stabbilita l-
politika enerġetika tal-UE;

5. Jenfasizza li s-solidarjetà bejn l-Istati Membri, prevista mit-Trattat dwar l-UE, għandha 
tapplika kemm għall-attivitajiet ta' kuljum kif ukoll għall-ġestjoni tal-kriżijiet tal-politika 
enerġetika interna u esterna; jistieden lill-Kummissjoni tagħti definizzjoni ċara ta' 
"solidarjetà enerġetika" sabiex tiżgura li din tiġi rispettata mill-Istati Membri kollha;

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) jiffissaw 
prijoritajiet strateġiċi tal-politika enerġetika esterna, b'kunsiderazzjoni xierqa tal-livell 
għoli ta' dipendenza enerġetika tal-Ewropa, filwaqt li, fl-istess ħin, isegwu politika attiva 
favur il-klima billi jinvolvu l-partijiet kollha tal-UNFCCC u, partikolarment, is-sħab 
fundamentali, bħall-Istati Uniti u l-ħames pajjiżi BRICS; jenfasizza b'mod partikolari l-
bżonn tal-approfondiment tad-djalogu dwar il-kwistjonijiet enerġetiċi strateġiċi ta' interess 
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reċiproku, tat-trawwim tal-kooperazzjoni fir-rigward tal-politiki enerġetiċi u tat-tisħiħ tal-
kollaborazzjoni fis-settur tar-riċerka fi ħdan il-fora dedikati bħalma hu l-Kunsill għall-
Enerġija bejn l-Istati Uniti u l-UE;

7. Jenfasizza li l-politika enerġetika tal-UE bl-ebda mod ma għandha tkun f'kunflitt mal-
prinċipji bażiċi li fuqhom hija msejsa l-UE, b'mod partikolari fir-rigward tad-demokrazija 
u d-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, biex fir-
relazzjonijiet tagħha fil-qasam tal-enerġija tiffavorixxi lil dawk il-pajjiżi produtturi u ta' 
transitu li jikkondividu u jappoġġaw l-istess valuri; 

8. Jistieden lill-Kummissjoni tfassal ġabra komprensiva ta' prijoritajiet għall-politika 
enerġetika fuq perjodu qasir, medju u twil għall-UE biex tkompli r-relazzjonijiet mal-
ġirien tagħha bil-ħsieb li jiġi stabbilit spazju ġuridiku komuni bbażat fuq il-prinċipji tal-
acquis u fuq in-normi tas-suq enerġetiku intern; jenfasizza l-importanza li l-Komunità tal-
Enerġija tkompli tiġi estiża, biex tinkludi partikolarment il-pajjiżi kandidati u l-pajjiżi tas-
Sħubija tal-Lvant, tal-Asja Ċentrali u tal-Mediterran, u li jinħolqu mekkaniżmi ta' kontroll 
ġuridiku maħsuba biex jittrattaw l-implimentazzjoni difettuża tal-acquis; jistieden lill-
Unjoni turi solidarjetà fir-rigward tas-sħab tagħha li huma parti mill-Komunità tal-
Enerġija; jikkundanna, f'dan ir-rigward, it-theddid reċenti tal-Federazzjoni Russa fil-
konfront tal-Moldova;

9. Jenfasizza, barra minn hekk, l-importanza emerġenti tal-esplorazzjoni tal-meded taż-żejt u 
tal-gass fil-Baħar Mediterran u fl-Artiku; jemmen li teżisti ħtieġa urġenti biex tiġi 
żviluppata politika tal-UE dwar it-tħaffir għaż-żejt u l-gass fil-baħar, inkluża d-
delineazzjoni ta' żoni ekonomiċi esklużivi (ŻEE) tal-Istati Membri tal-UE u ta' pajjiżi terzi 
rilevanti skont il-Konvenzjoni UNCLOS, li tagħha huma firmatarji l-Istati Memrbi kollha 
tal-UE u għaldaqstant l-UE;

10. Jenfasizza li l-UE għandha żżomm profil politiku għoli tul il-proċess tad-delineazzjoni 
taż-ŻEE, u matul il-proċess ta' għoti tad-drittijiet għall-ħruġ ta' liċenzji għat-tħaffir, bil-
għan li jiġi evitat twegħir mal-pajjiżi terzi; jenfasizza li l-enerġija għandha tintuża bħala 
xprun għall-paċi, għall-kooperazzjoni u għall-istabilità;

11. Jinsab konvint li ġestjoni aktar effikaċi f'livell globali ttejjeb il-kooperazzjoni mal-pajjiżi 
produtturi, dawk ta' transitu u dawk konsumaturi; jemmen li għaldaqstant l-UE għandha 
taqdi rwol maġġuri fil-ġestjoni internazzjonali tal-politika enerġetika bil-għan li 
tippromwovi prinċipji trasparenti u nondiskriminatorji, filwaqt li ssegwi l-objettiv tas-
sostenibilità, tnaqqas il-prezzijiet u l-ispejjeż tat-tranżazzjonijiet u tistabbilixxi inċentivi 
għall-parteċipanti tas-suq biex jikkompetu fil-prezzijiet u l-kwalità;

12. Ifakkar li s-sħubijiet strateġiċi tal-Unjoni mal-pajjiżi produtturi u ta' transitu tal-enerġija, 
partikolarment mal-pajjiżi kkonċernati mill-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV), jeħtieġu 
strumenti adegwati, prevedibilità, stabilità u investimenti fit-tul li jkunu konsistenti 
għalkollox mal-leġiżlazzjoni tas-suq enerġetiku intern; ifakkar fl-importanza tat-tlestija 
immedjata tal-interkonnessjonijiet enerġetiċi mal-pajjiżi tal-viċinat bħala mezz kif 
jissaħħu r-relazzjonijiet ma' tali pajjiżi; jenfasizza, għal dak il-għan, li l-objettivi klimatiċi 
tal-Unjoni jridu jkunu jaqblu mal-proġetti tal-UE ta' investimenti fit-tul f'infrastrutturi 
orjentati lejn id-diversifikazzjoni tar-rotot tal-provvista u tas-sorsi enerġetiċi u lejn iż-
żieda tas-sigurtà enerġetika tal-Unjoni, bħall-Kuritur tan-Nofsinhar, inkluż il-pipeline tan-
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Nabucco u l-kollegament potenzjali tiegħu mal-pajjiżi tal-Ewropa tal-Lvant u Ċentrali;

13. Jenfasizza l-importanza tat-trasparenza, tas-sorveljanza demokratika u tal-involviment tas-
soċjetà ċivili fir-relazzjonijiet mal-pajjiżi terzi fil-qasam tal-enerġija;

14. Jiġbed l-attenzjoni għar-relazzjoni kumplessa bejn il-provvista tal-enerġija u tal-ikel u l-
iżviluppi fis-sigurtà, partikolarment fir-rigward ta' bijokarburanti mhux sostenibbli tal-
ewwel ġenerazzjoni li jista' jkollhom impatt soċjali u ambjentali negattiv fuq il-pajjiżi li 
jinsabu fil-fażi tal-iżvilupp; jirrakkomanda, għalhekk, żieda fl-investiment u l-iżvilupp ta' 
bijokarburanti sostenibbli avvanzati mill-prodotti tal-iskart agrikolu u mill-alka;

15. Jinsab konvint li l-Kunsill għandu jagħti lill-Kummissjoni mandat biex tmexxi n-negozjati 
fir-rigward ta' proġetti infrastrutturali ta' importanza strateġika li jolqtu s-sigurtà tal-
provvista għall-UE kollha kemm hi, u li tali mandat għandu jiġi kkunsidrat ukoll fil-
każijiet ta' ftehimiet intergovernattivi oħra meqjusa li jkollhom impatt sinifikanti fuq l-
objettivi fit-tul tal-politika enerġetika tal-UE, b'mod partikolari fuq l-indipendenza 
enerġetika tagħha; jilqa' b'sodisfazzjon f'dan ir-rigward il-progress miksub fin-negozjati 
mmexxija mill-Kummissjoni dwar it-trattat bejn l-UE, l-Ażerbajġan u t-Turkmenistan 
biex tinbena Sistema ta' Pajpijiet Trans-Kaspika;

16. Josserva l-ħolqien ta' mekkaniżmu ta' skambju ta' informazzjoni għal ftehimiet 
intergovernattivi bejn l-Istati Membri tal-UE u pajjiżi terzi dwar il-politika enerġetika, 
billi dan il-mekkaniżmu huwa maħsub biex isaħħaħ it-trasparenza, il-koordinament u l-
effiċjenza tal-politika fl-UE kollha kemm hi; jistieden lill-Istati Membri juru aktar 
ambizzjoni rigward il-garanzija li l-ftehimiet li jkun f'kunflitt mal-leġiżlazzjoni tas-suq 
enerġetiku intern ma jiġux stabbiliti; iqis li l-Kummissjoni għandha tkun tista' teżamina l-
abbozzi tal-ftehimiet għall-kompatibilità tagħhom ma' tali leġiżlazzjoni, u tipparteċipa fin-
negozjati, meta jkun rilevanti; iqis li l-mekkaniżmu ta' skambju ta' informazzjoni 
jirrappreżenta pass lejn koordinament ulterjuri tax-xiri tal-enerġija barra mill-UE, li huwa 
ta' importanza kruċjali biex jintlaħqu l-objettivi tal-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050;

17. Jappella biex il-Pjan Direzzjonali UE-Russja għall-Enerġija jkun ibbażat fuq prinċipji tar-
rispett reċiproku u tar-reċiproċità, stabbiliti mir-regoli tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-
Kummerċ, tat-Trattat dwar il-Karta tal-Enerġija u tat-tielet Pakkett dwar l-Enerġija; 
jistieden lill-Kummissjoni timplimenta u teżegwixxi, b'mod effikaċi, ir-regoli tal-UE fil-
qasam tas-suq intern u tal-kompetizzjoni mill-impriżi kollha fis-settur enerġetiku li 
joperaw fit-territorju tal-Unjoni; jilqa' b'sodisfazzjon, f'dan ir-rigward, l-investigazzjoni 
reċenti dwar l-imġiba antikompetittiva min-naħa ta' Gazprom u tas-sussidjarji Ewropej 
tagħha, u jiddeplora d-digriet politikament motivat tal-President tal-Federazzjoni Russa li 
jżomm lill-kumpaniji enerġetiċi tagħha milli jikkooperaw mal-istituzzjonijiet tal-UE; 
jinsisti li kull impriża fis-settur tal-enerġija hija mistennija tikkoopera bis-sħiħ mal-
awtoritajiet ta' investigazzjoni, jistieden lill-Kummissjoni tipproponi reazzjoni xierqa għal 
dan id-digriet u tiżgura li l-investigazzjoni tkun tista' ssir;

18. Jisħaq fuq il-bżonn li jiġi ttrattat it-tkabbir mistenni fl-importazzjonijiet tal-gass u tal-
elettriku minn pajjiżi terzi lejn l-UE fuq perjodu qasir u medju bil-għan li l-provvista 
enerġetika tiġi żgurata; itenni li, għal xi reġjuni u Stati Membri, din l-isfida hija marbuta 
mill-qrib ma' dipendenza mill-importazzjonijiet ta' gass u ta' żejt minn pajjiż terz wieħed; 
jirrikonoxxi li biex tiġi affrontata din l-isfida hemm bżonn, fost l-oħrajn, rwol imsaħħaħ 
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għar-riżorsi enerġetiċi lokali u rinnovabbli li huma essenzjali biex jiġu żgurati l-
kompetittività u s-sigurtà tal-provvista, kif ukoll azzjonijiet orjentati lejn id-
diversifikazzjoni tal-portafoll tal-fornituri, ir-rotot u s-sorsi enerġetiċi; jirrikonoxxi li 
objettiv strateġiku wieħed f'dan ir-rigward huwa t-twettiq tal-Kuritur tal-Gass tan-
Nofsinhar u l-ksib tar-rotta tal-provvista lejn l-UE ta' madwar 10-20 % tad-domanda tal-
UE għall-gass sal-2020, sabiex kull reġjun Ewropew ikun jista' jkollu aċċess fiżiku għal 
tal-anqas żewġ sorsi differenti ta' gass;

19. Josserva l-importanza ta' kooperazzjoni wiesgħa fir-reġjun Artiku, b'mod partikolari bejn 
il-pajjiżi fl-isfera Ewro-Atlantika; jitlob, għaldaqstant, lill-Kummissjoni tressaq 
valutazzjoni olistika tal-benefiċċji u tar-riskji tal-involviment tal-UE fir-reġjun Artiku, 
inkluża analiżi tar-riskji ambjentali, f'kunsiderazzjoni taż-żoni fraġli ħafna u 
indispensabbli, partikolarment fl-Artiku għoli;

20. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa l-hekk imsejħa "klawsola tas-sigurtà enerġetika" biex 
tiġi inkluża fil-ftehimiet kollha ta' kummerċ, ta' assoċjazzjoni u ta' sħubija u ta' 
kooperazzjoni mal-pajjiżi produtturi u ta' transitu, biex b'hekk tiġi stabbilita kodiċi ta' 
kondotta u jiġu definiti b'mod espliċitu l-miżuri li għandhom jittieħdu fil-każ ta' 
kwalunkwe bidla unilaterali fit-termini tal-ftehim min-naħa ta' xi wieħed mis-sħab;

21. Jitlob kooperazzjoni aktar stretta bejn il-Kunsill, il-Kummissjoni u s-SEAE sabiex ikunu 
jistgħu jesprimu ruħhom u jaġixxu konġuntament dwar kwistjonijiet li jirrigwardaw il-
politika enerġetika esterna; jenfasizza l-bżonn li jiġi stabbilit uffiċċju tal-politika 
enerġetika fi ħdan is-SEAE kif ukoll li d-delegazzjonijiet tal-UE jiġu involuti fl-attivitajiet 
tad-diplomazija enerġetika mwettqa fil-post; ifakkar li għandu jibqa' infurmat regolarment 
bl-iżviluppi li jsiru f'dan il-qasam.
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