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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 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. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa s-suq intern tal-enerġija bbażat fuq pożizzjoni 
komuni dwar politika tal-enerġija bejn il-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew u l-Istati 
Membri li tirrispetta d-dritt tal-Istati Membri li jimplimentaw it-taħlita ta’ enerġija 
speċifka tagħhom f’konformità mar-rekwiżiti tal-UE ta' sostenibbilità, kompetittività, 
effiċjenza tal-enerġija u protezzjoni tal-klima permezz tal-użu ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli, u fuq kollox is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija permezz ta’ kooperazzjoni 
mtejba mal-pajjiżi ġirien;

2. Iħeġġeġ lill-Istati Membri tal-UE biex juru solidarjetà meta jiffaċċjaw l-isfidi tal-enerġija 
tas-seklu 21, biex b’hekk jistimolaw b’enerġija pożittiva l-azzjonijiet tal-Unjoni bbażati 
fuq l-Artikolu 194 TFUE;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żviluppati sinerġiji bejn l-istrateġija tal-UE dwar l-enerġija u r-
relazzjonijiet esterni ma' fornituri strateġiċi tal-enerġija sabiex is-sigurtà tal-provvista tal-
enerġija u l-effiċjenza tal-enerġija jingħataw prominenza akbar fil-ftehimiet tal-kummerċ 
tal-ġejjieni, jiġi ggarantit l-aċċess tal-UE fit-tul għall-materja prima, u possibilitajiet ta’ 
żvilupp fl-interess taż-żewġ naħat;

4. Iqis li l-effiċjenza tal-enerġija għandu jiġi promoss fil-livell internazzjonali u għandha ssir 
prijorità globali, u għalhekk għandha tiġi inkluża fil-politika dwar l-istrateġija futura tal-
UE dwar l-enerġija u fil-politiki dwar l-iżvilupp u l-kummerċ internazzjonali;

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġja proġetti ta’ enerġija mix-xemx, mir-riħ u 
proġetti ta’ bijoenerġija fl-istati mhux membri; iqis li l-provvista deċentralizzata tal-
enerġija għandha tkabbar is-sigurtà ta’ provvista tal-enerġija; iqis ukoll li għandu jkun 
hemm konnessjoni ma’ netwerks tal-enerġija suprareġjonali; huwa tal-opinjoni li 
inizjattivi bħad-DESERTEC għandhom jiġu żviluppati u fformulati b’mod li jirriflettu l-
interessi tal-UE u tal-istati mhux membri;

6. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex permezz ta’ ftehimiet kummerċjali tintensifika l-
adozzjoni ta’ regoli ta' sikurezza u ta' effiċjenza fl-użu tal-enerġija kompatibbli mar-regoli 
tal-UE għall-ġenerazzjoni, it-trażmissjoni, it-tranżitu, il-ħżin u l-ipproċessar/irfinar tal-
enerġija importata jew esportata, u biex tniedi standards globali fil-livell tad-WTO għall-
promozzjoni ta’ kummerċ miftuħ u ġust f’sorsi tal-enerġija rinnovabbli u f'teknoloġiji 
innovativi u ġodda tal-enerġija;

7. Iqis id-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija, tar-rotot ta’ forniment u tal-infrastruttura u 
l-interkonnessjoni tan-netwerks għaż-żejt, għall-gass u għall-ismart grid bħala ċentrali 
għas-sigurtà u s-sostenibilità fit-tul tal-provvisti tal-enerġija lejn l-UE u lejn pajjiżi terzi; 
ifakkar li dawn ix-xejriet ta’ politika huma strumentali wkoll fit-trawwim ta’ żviluppi 
ġodda fit-teknoloġija tal-enerġija u għall-ħolqien ta’ impjiegi fl-UE kif ukoll f’pajjiżi 
terzi;
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8. Jenfasizza l-ħtieġa li jsir kapital mill-potenzjal innovattiv tan-negozji tal-UE u tas-servizzi 
pubbliċi tal-UE fit-teknoloġiji u fis-sorsi rinnovabbli tal-enerġija, inkluż fit-teknoloġiji tal-
effiċjenza tal-enerġija u l-ICT avvanzata, għall-promozzjoni ta' bidla gradwali lejn 
ekonomija b'livell ta' karbonju baxx permezz ta’ ftehimiet kummerċjali, biex b'hekk 
niżguraw opportunitajiet ġodda sew ta’ bejgħ ta’ prodotti tal-UE kif ukoll ta’ għarfien 
f’dan il-qasam, jew sabiex dan l-għarfien jiġi ttrasferit fejn applikabbli;

9. Jafferma mill-ġdid l-importanza taż-żieda fir-riċerka tal-UE u fl-injezzjonijiet ta’ kapital 
bħalma huwa l-investiment dirett barrani tal-UE fil-kostruzzjoni u l-modernizzazzjoni tal-
infrastruttura tal-enerġija fl-UE u fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, b’mod partikolari 
permezz ta’ sħubijiet bejn il-pubbliku u l-privatu impriżi konġunti, jew sħubijiet bejn 
entitajiet pubbliċi fejn applikabbli, biex jitħeġġeġ it-trasferiment tat-teknoloġija u tiġi 
promossa d-diversifikazzjoni tat-taħlita tal-enerġija f'dawn il-pajjiżi;

10. Jistieden lill-Kummissjoni biex toħloq livell għoli ta’ trasparenza tas-suq fil-kummerċ tal-
enerġija internazzjonali; jisħaq li l-abbuż u l-manipulazzjoni tas-suq għandhom jiġu evitati 
permezz ta’ regoli internazzjonali;

11. Jilqa’ d-deċiżjoni tal-Gvern tal-Ekwador li jirrinunzja għall-isfruttar tal-medda taż-żejt ta’ 
Yasuni fil-foresta tal-Amażonja sabiex isalva l-ambjent u jnaqqas id-dipendenza tal-
Ekwador fuq l-esportazzjoni tal-enerġija fossili u jqis li l-UE għandha tappoġġja dan l-
isforz u oħrajn simili;
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