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SUĠĠERIMENTI

The Committee on International Trade calls on the Committee on Industry, Research and 
Energy, as the committee responsible, to incorporate the following suggestions in its motion 
for a resolution:

1. Jilqa' favorevolment il-politika enerġetika esterna komuni tal-Unjoni Ewropea intiża li 
tiggarantixxi lill-impriżi u liċ-ċittadini provvisti enerġetiċi sikuri, sostenibbli u 
kompetittivi u tnaqqas id-dipendenza ta' ċerti reġjuni tal-UE mill-fornituri ta' enerġija fil-
pajjiżi terzi, kif ukoll tistabbilixxi ekonomija enerġetika bbażata fuq effiċjenza enerġetika 
għolja u fuq tranżizzjoni lejn sorsi rinnovabbli ekoloġiċi mill-aktar fis possibbli; jistieden 
lill-Kummissjoni tiżgura li l-inizjattivi kollha fl-ambitu tal-politika enerġetika u tal-
kooperazzjoni ikunu konformi mal-kunċett politiku komuni tal-UE, kif deskritt fil-Pjan 
Direzzjonali 2050;

2. Jitlob li jkun hemm sinerġiji akbar bejn il-politiki kummerċjali u enerġetiċi tal-UE skont l-
Istrateġija Ewropa 2020; jissottolinja l-bżonn ta' promozzjoni ta' strutturi globali ta' 
governanza għall-materji primi sabiex jonqsu t-tensjonijiet internazzjonali f'dan il-qasam u 
jfaħħar, f'dan ir-rigward, l-eżempju tal-Forum Internazzjonali tal-Enerġija (IEF); iqis il-
konklużjoni ta' kuntratti fuq perjodu twil għall-provvista tal-enerġija u tal-materji primi bi 
prezzijiet ġusti mas-sħab kummerċjali strateġiċi tagħna bħala waħda mill-prijoritajiet 
ewlenin; jappella, għalhekk, lill-Unjoni Ewropea tadotta strateġija koerenti fil-qasam tal-
kuntratti ta' provvista tal-enerġija ma' dawn is-sħab;

3. Ifaħħar l-istabbiliment ta' mekkaniżmu għall-iskambju ta' informazzjoni rigward ftehimiet 
dwar l-enerġija bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi bil-għan li jsir kull sforz għal 
azzjonijiet esterni konsistenti fil-qasam enerġetiku u tiżdied it-trasparenza tal-
importazzjonijiet ta' enerġija lejn l-UE; josserva li bosta ftehimiet fil-qasam enerġetiku 
jipprevedu wkoll investimenti – din hija r-raġuni għala l-Kummissjoni għandha 
tiggarantixxi li jkun hemm koerenza bejn il-ftehimiet dwar l-enerġija u dawk fil-qasam 
tal-investimenti, u partikolarment, dwar il-fatt li l-politika tal-investimenti tal-ġejjieni tqis 
is-setgħat u r-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew; jenfasizza li l-Kummissjoni 
trid tiżvolġi rwol attiv u kostruttiv fil-koordinament ta' ftehimiet intergovernattivi biex 
tiżgura li t-talbiet kollha mressqa jkunu jistgħu jiġu sodisfatti; qabel l-iffirmar tal-ftehimiet 
dwar l-enerġija, l-Istati Membri għandhom iressqu dawn il-ftehimiet intergovernattivi 
nnegozjati għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni, li taċċerta l-kumpatibilità ta' tali 
ftehimiet mad-dritt tal-Unjoni u, b'mod partikolari, mar-regoli fil-qasam tal-kummerċ, ta' 
investiment u tas-suq intern tal-enerġija kif ukoll mal-objettivi fit-tul stabbiliti mill-Unjoni 
fil-qafas tal-politika enerġetika u klimatika;

4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi fir-relazzjonijiet kummerċjali rilevanti kollha 
tagħha, inkluż fi ħdan l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, l-adozzjoni tal-prinċipji tal-
Inizjattiva għat-Trasparenza tal-Industriji Estrattivi u l-istandards internazzjonali fil-qasam 
tal-governanza tas-swieq tal-enerġija, inkluża l-eliminazzjoni gradwali tas-sussidji tal-
karburanti fossili b'objettivi kwantitattivi;

5. Jenfasizza l-ħtieġa li l-Kunsill Ekonomiku Transatlantiku irawwem kooperazzjoni fil-
qasam, fost affarijiet oħrajn, ta' reġimi ta' regolamentazzjoni, riċerka fil-qasam tal-enerġija 
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sostenibbli u tal-effiċjenza enerġetika, riċerka tal-fużjoni u s-sigurtà nukleari, u jitlob li 
jsiru djalogi regolari dwar l-enerġija mar-Russja u ma' sħab oħrajn biex jiżviluppaw u 
jinfurzaw aħjar ir-regoli internazzjonali għall-ġenerazzjoni, trażmissjoni, transitu, ħażna u 
pproċessar ta' enerġija bla periklu, sikura u effiċjenti, kif ukoll kummerċ bilaterali tat-
teknoloġiji u prodotti enerġetiċi ġodda, bħall-bijokarburanti;

6. Ifakkar li l-UE hija impenjata li tnaqqas l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra b'20 % 
sal-2020 u li, biex dan l-objettiv jintlaħaq, huwa fundamentali li titjieb l-effiċjenza 
enerġetika f'kooperazzjoni mas-sħab tagħna lil hinn mill-fruntieri tal-UE; jemmen li ż-
żieda fl-effiċjenza enerġetika tirrappreżenta għajn ta' tkabbir u ta' ħolqien tal-impjiegi; 
jitlob għaldaqstant lill-Kummissjoni trawwem R&Ż u innovazzjoni fis-settur tal-enerġiji 
rinnovabbli u tat-teknoloġiji effiċjenti kif ukoll tippromwovi r-razzjonalizzazzjoni tal-
konsum enerġetiku; jisħaq fuq il-bżonn li l-Kummissjoni trawwem kooperazzjoni u 
sħubija strateġika mal-pajjiżi f'fażi ta' tranżizzjoni lejn ekonomiji sostenibbli fl-oqsma tal-
innovazzjoni u tar-R&Ż, tal-effiċjenza enerġetika u tal-iffrankar tal-enerġija, tal-
applikazzjoni tat-teknoloġiji għall-enerġiji rinnovabbli, kif ukoll tal-ħażna tal-enerġija, tal-
grilji intelliġenti u tal-ibbilanċjar tas-sistemi enerġetiċi, u tinnegozja l-aċċess għas-suq ta' 
prodotti u servizzi relatati tal-UE, filwaqt li tippromwovi evoluzzjoni gradwali lejn 
ekonomija sostenibbli b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju permezz ta' ftehimiet 
kummerċjali, pereżempju, ma' fornituri tal-elettriku rinnovabbli li jipproduċu l-anqas 
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra;

7. Jafferma mill-ġdid, konformement mal-Għan ta' Żvilupp tal-Millennju dwar il-garanzija 
ta' aċċess għall-enerġija għal kulħadd, l-importanza ta' żieda fl-investiment barrani dirett 
(IBD) tal-UE favur il-bini u l-modernizzazzjoni tal-infrastrutturi enerġetiċi u tal-effiċjenza 
enerġetika fil-pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp permezz ta' kapaċità ta' ġenerazzjoni rinnovabbli 
kif ukoll bħala sostenn għall-ħolqien ta' oqfsa leġiżlattivi adegwati biex jgħinu d-
diversifikazzjoni tat-taħlita enerġetika tagħhom filwaqt li jżidu l-protezzjoni tal-
investimenti Ewropej fihom bi strumenti ġuridiċi adegwati;

8. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa t-twaqqif ta' sistema komprensiva tal-UE ta' 
indiċizzazzjoni tal-gass ibbażata fuq il-prezzijiet tas-suq tal-gass, sabiex il-kumpaniji 
kollha tal-UE involuti fil-kummerċ tal-gass jkunu jistgħu jagħmlu kummerċ ma' fornituri 
esterni tal-gass b'mod iżjed ġust u prevedibbli; indipendentement mill-prezzijiet taż-żejt u 
sabiex titrawwem iżjed il-kompetizzjoni fis-suq intern tal-gass tal-UE.
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