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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jirrikonoxxi li r-Reġjun tal-Baħar l-Iswed għandu importanza ġeostrateġika għas-sigurtà 
tal-enerġija u d-diversifikazzjoni tal-provvista tal-enerġija tal-UE, minħabba l-prossimità 
tiegħu għall-Baħar Kaspju, il-Lvant Nofsani u l-Asja Ċentrali u li wara l-adeżjoni tar-
Rumanija u l-Bulgarija, l-UE għandha rwol ewlieni fir-reġjun;

2. Jiġbed l-attenzjoni għas-sħubija strateġika li ilha teżisti bejn l-UE u r-Russja u l-interess 
komuni tagħhom fit-titjib tal-investiment u l-kummerċ bilaterali u fl-iffaċilitar u l-
liberalizzazzjoni tal-kummerċ fl-ekonomija globali kif ukoll it-tisħiħ u l-iżvilupp tal-
kompetizzjoni inkluż fir-Reġjun tal-Baħar l-Iswed; 

3. Billi qed jiġu ppjanati interkonnessjonijiet ġodda tal-gass u tal-elettriku u impjanti tal-
enerġija ġodda (ġenerazzjoni ta’ fjuwils fossili, sorsi tal-enerġija rinnovabbli u proġetti 
nukleari), jenfasizza li hemm bżonn ta’ regoli tas-suq trasparenti, protezzjoni tal-ambjent 
u l-investimenti, prevedibilità u kundizzjonijiet ġusti għat-tranżitu u l-kummerċ tal-
enerġija;

4. Jafferma mill-ġdid li l-politika ta’ sigurtà tal-provvista tal-enerġija tal-UE hija bbażata 
fuq id-diversifikazzjoni tas-sorsi u r-rotot; jenfasizza l-importanza tal-linja ta’ pajpijiet 
tal-gass Nabucco u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, flimkien mas-sħab 
tagħhom, biex jaċċelleraw l-iplimentazzjoni tagħha;

5. Jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ il-kooperazzjoni multilaterali tal-enerġija fir-Reġjun tal-
Baħar l-Iswed li fir-rigward tagħha l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ u t-Trattat 
dwar il-Karta tal-Enerġija1 jipprovdu l-prinċipji ewlenin; jappoġġja l-integrazzjoni sħiħa 
kemm tas-suq u kemm dik regolatorja abbażi tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-enerġija u l-
ambjent u jħeġġeġ il-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi li jinsabu fir-Reġjun tal-Baħar l-Iswed 
iktar wiesa’ għat-Trattat Komunitarju dwar l-Enerġija kif ukoll għal assistenza mill-UE, 
mill-BEI u mill-BERŻ għall-modernizzazzjoni tal-infrastruttura tal-enerġija fir-Reġjun 
tal-Baħar l-Iswed; 

6. Iqis li, għall-finijiet ta' kummerċ internazzjonali u trasport tal-idrokarburi fir-reġjun, 
huwa essenzjali li jiġu żviluppati l-portijiet tal-UE fil-Baħar l-Iswed inklużi t-terminals 
taż-żejt u tal-gass u l-arranġamenti ta’ trasport intermodali; 

7. Jirrikonoxxi r-riżultati miksuba permezz tal-proġett BSI2 bit-twaqqif ta’ netwerk reġjonali 
ta’ riċerka u edukazzjoni fir-Reġjun tal-Baħar l-Iswed iktar wiesa’ u r-rabta tiegħu mal-
GEANT u jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli tappoġġa proġetti ta’ riċerka fir-
rigward tar-Reġjun tal-Baħar l-Iswed bħalma huma:  l-HP-SEE, is-SEE-GRID, is-
SCENE, CAREN u l-BSRN; 

                                               
1 Trattat dwar il-Karta tal-Enerġija;
2 Interkonnessjoni tal-Baħar l-Iswed;
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Jirrikonoxxi kemm l-importanza tal-BSC1u kemm tal-BSEC2, kif ukoll ir-rwol tas-Sinerġija 
tal-Baħar l-Iswed, u jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa Strateġija tal-UE għall-Baħar l-
Iswed flimkien ma’ Pjan ta’ Azzjoni bi proġetti gwida fl-oqsma ta’ kooperazzjoni li ġejjin: l-
iżvilupp ekonomiku sostenibbli, it-titjib tal-konnettività u l-komunikazzjoni, il-protezzjoni 
ambjentali, is-sigurtà, il-migrazzjoni u l-iskambji kulturali permezz tal-istrumenti finanzjarji 
disponibbli kollha (is-CF, il-FEŻR, l-NIF, l-NPI )3

                                               
1 Il-Kummissjoni tal-Baħar l-Iswed;
2 L-Organizzazzjoni tal-Kooperazzjoni Ekonomika tal-Baħar l-Iswed;
3 Il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Faċilità ta' Investiment tal-Viċinat, l-
Istrument Ewropew ta' Viċinat u Sħubija;


