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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. Jilqa’ l-kisbiet tal-Programm ta’ Azzjoni Konġunta bejn l-UE u l-GCC u l-Ftehim ta’ 
Kummerċ ħieles, partikularment f’oqsma ta' interess reċiproku fil-kamp tal-industrija, l-
enerġija, ir-riċerka, l-edukazzjoni, ix-xjenza u t-teknoloġija, l-ICT, l-investiment u l-
azzjoni dwar il-klima;

L-ENERĠIJA

2. Ifaħħar il-ħidma li saret mill-Grupp ta’ Esperti dwar l-Enerġija UE-GCC, partikularment 
dwar il-gass naturali, l-effiċjenza tal-enerġija u s-sikurezza nukleari;

3. Jirrikonoxxi li l-karburanti fossili qed ikomplu jlaħħqu mal-maġġoranza tal-ħtiġijiet tal-
enerġija tal-UE; jinnota madankollu li d-domanda għaż-żejt fl-UE hija affettwata minn 
diversi fatturi bħall-politiki dwar il-klima u l-enerġija tal-UE, l-ispejjeż tal-provvista, in-
nuqqas ta' stabbiltà fil-prezz u l-iżviluppi industrijali, li flimkien iwasslu għall-ħolqien ta' 
nuqqas ta' ċertezza fuq perjodu twil taż-żmien dwar id-domanda ġejjiena u l-investiment 
fil-marġini għolja/baxxi sabiex jespandu l-kapaċità produttiva u jinżammu l-istandards 
attwali; 

4. Jitlob għal aktar trasparenza fid-data dwar iż-żejt u l-gass fix-xenarju futur tad-domanda u 
tal-provvista għall-interess reċiproku fis-swieq prevedibbli taż-żejt; jilqa’ għaldaqstant l-
importanza tal-Inizjattiva Konġunta tad-Data dwar iż-Żejt;

5. Jirrikonoxxi li l-isforzi tal-GCC biex iżid il-potenzjal tar-riżervi tal-gass naturali u tal-
LNG huma bi qbil max-xewqa tal-UE biex tiddiversifika s-sorsi u r-rotot tal-enerġija; 
jenfasizza għaldaqstant l-importanza taż-żieda fl-esportazzjonijiet LNG lejn l-UE u tat-
twaqqif ta’ rabtiet ta' sensiela ta' katusi taħt l-art mal-GCC, kemm direttament jew billi 
jingħaqdu mas-sensiela ta' katusi taħt l-art attwali u ppjanati bħal AGP u Nabucco;

6. Jirrikonoxxi li sinerġiji potenzjali fir-riżorsi tal-enerġija rinnovabbli (solari u tar-riħ) u t-
teknoloġiji nodfa tal-faħam joffru prospetti konsiderevoli għall-politika teknoloġika, 
industrijali u ta’ kooperazzjoni bejn l-UE u l-GCC;

7. Jenfasizza li l-UE għandha opportunitajiet sabiex tinvesti fil-kapaċità tal-produzzjoni tal-
enerġija tal-GCC, bl-użu tal-aħħar teknoloġiji f'termini ta' ġenerazzjoni, trażmissjoni u 
interkonnessjoni;

L-INDUSTRIJA U L-MATERJI PRIMI

8. Jenfasizza l-importanza ta’ sħubija ta’ min jorbot fuqha bejn l-UE u l-GCC fl-użu u l-
aċċess għall-materji primi; jiffavorixxi swieq miftuħha għall-prodotti u l-abolizzjoni ta’ 
ostakli mhux tat-tariffa; jilqa’ l-isforzi kollha li diġà saru fin-negozjati tal-kummerċ ħieles 
sabiex tiġi żgurata provvista sikura u sostenibbli tal-materji primi;
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IR-RIĊERKA U L-IŻVILUPP U L-INNOVAZZJONI

9. Jenfasizza l-importanza ta’ kooperazzjoni iktar fil-fond mal-GCC dwar il-programmi tar-
riċerka u t-teknoloġija, b’enfasi speċjali fuq industriji ġodda bbażati fuq l-għarfien fl-
oqsma tar-riżorsi rinovabbli, id-derivattivi tas-CCS, taż-żejt u tal-gass u l-effiċjenza tal-
enerġija;

10. Itenni mill-ġdid il-ħtieġa li tiġi mogħtija informazzjoni aħjar dwar l-eżistenza ta' 
programmi ta' skambju tal-UE bħall-Erasmus Mundus għall-istudenti u l-professuri tal-
GCC; iħeġġeġ għaldaqstant il-parteċipazzjoni ta' studenti u professuri tal-GCC fil-
programmi ta’ skambju tal-UE sabiex jissaħħaħ id-djalogu kulturali u jiġi promoss il-
fehim komuni;

IR-RAPPREŻENTAZZJONI TAL-UE FIL-PAJJIŻI TAL-GCC

11. Jitlob għal titjib fil-ħidma fuq il-viżibilità tal-UE li saret mill-unika d-delegazzjoni li 
tkopri s-6 pajjiżi tal-Golf; jipproponi għaldaqstant it-twaqqif ta’ 5 delegazzjonijiet ġodda 
fil-pajjiżi li baqa’ u l-ftuħ ta’ 5 uffiċċji ġodda.


