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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Kooperazzjoni fil-qasam tal-politika dwar l-enerġija ma' pajjiżi lil hinn mill-
fruntieri tagħna. Approċċ strateġiku għal provvista tal-enerġija sigura, sostenibbli u 
kompetittiva
(2011/0000(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, il-
Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u l-Kumitat tar-Reġjuni dwar is-sigurtà tal-
provvista tal-enerġija u l-kooperazzjoni internazzjonali: "Il-Politika tal-Enerġija tal-UE:  
Kooperazzjoni ma’ Pajjiżi lil hinn mill-Fruntieri tagħna": (COM(2011)0539),

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li tistabbilixxi mekkaniżmu ta’ skambju ta’ informazzjoni fir-rigward tal-ftehimiet 
intergovernattivi bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi fil-qasam tal-enerġija (COM 
(2011)0540),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill ta’ xxxx dwar is-Sigurtà tal-Provvista tal-
Enerġija u l-Kooperazzjoni Internazzjonali - "Il-Politika tal-Enerġija tal-UE: 
Kooperazzjoni ma’ Pajjiżi lil hinn mill-Fruntieri tagħna",

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Novembru 2010 lejn Strateġija ġdida 
dwar l-Enerġija għall-Ewropa 2011-20201,– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli 
ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u tal-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali (A7-0000/2011),

A. billi l-isfidi globali komuni attwali fil-qasam tal-enerġija jeħtieġu azzjonijiet uniċi, 
effikaċi u ekwi mill-Unjoni Ewropea f’livell internazzjonali, b’mod partikolari bit-tisħiħ 
tad-dimensjoni esterna tal-politika tagħha dwar l-enerġija, biż-żieda tad-diversifikazzjoni 
u bit-titjib tas-sigurtà tal-provvista;

B. billi d-dipendenza tal-UE fuq l-importazzjoni tal-enerġija mistennija li tiżdied matul l-
għaxar snin li ġejjin minħabba t-tnaqqis tar-riżorsi interni tal-karburanti fossili, minkejja l-
importanza dejjem tikber tal-enerġija li tiġġedded, tal-effiċjenza fl-enerġija u r-riċerka 
dwar teknoloġiji tal-enerġija;

C. billi llum l-UE, bħala ekonomija u soċjetà diġitali, hija ħafna aktar dipendenti fuq 
provvista tal-elettriku kontinwa u affidabbli;

D. billi l-UE qed issir l-importatur ewlieni tal-karburanti fossili, li min-naħa waħda juri d-
dipendenza dejjem tikber tal-UE fuq l-importazzjoni u l-vulnerabbiltà tagħha quddiem 
fornituri esterni, iżda li min-naħa l-oħra jagħti lill-UE setgħa konsiderevoli bħala xerrej 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2010)0441.
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ewlieni fis-swieq globali tal-enerġija;

E. billi manuvri ta’ akkwiżizzjoni ostili minn entitajiet barranin mhux trasparenti fis-suq tal-
enerġija tal-UE jirrappreżentaw theddida li teħtieġ li r-regoli tal-UE dwar il-kompetizzjoni 
jiġu applikati b’mod strett sabiex jiġi żgurat suq intern li jiffunzjona tajjeb u jiġi evitat li 
jseħħu interruzzjonijiet u kriżijiet fil-provvista tal-gass fil-ġejjieni. 

F. billi sforzi sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista b’mod esklussiv fuq livell nazzjonali 
ma kinux biżżejjed u ma jiżgurawx l-interessi fit-tul tal-Istati Membri kollha;

G. billi, għalkemm il-ħtieġa li tiġi żviluppata l-infrastruttura tal-enerġija ġiet fil-parti l-kbira 
rikonoxxuta mill-UE, għadu qed jinħass in-nuqqas tal-ispinta meħtieġa tal-investiment;

H. billi ż-żamma tal-mudell tal-provvista u d-dipendenza eteroġenja attwali fuq l-
importazzjoni fl-Istati Membri (l-Istati Membri tal-Punent: li jimportaw ħafna iżda 
jiddependu ftit biss fuq ir-Russja, l-Istati Membri tal-Lvant: li jimportaw relattivament ftit 
iżda jiddependu ħafna fuq ir-Russja) jista’ jkun perikoluż, suq tal-enerġija Ewropew 
integrat kompletament u li l-funzjonament tiegħu huwa bbażat fuq is-solidarjetà biss jista’ 
jindirizza l-isfidi relatati mas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija b’mod sodisfaċenti;

I. billi huwa ta’ importanza kritika li jiġu żgurati l-konsistenza u l-koerenza fir-relazzjonijiet 
esterni tal-UE ma’ pajjiżi produtturi, ma’ pajjiżi ta’ tranżitu u ma’ pajjiżi konsumaturi 
ewlenin fir-rigward tal-enerġija, fin-negozjati mal-fornituri qawwija tal-enerġija li jinsabu 
f’pajjiżi terzi, il-koordinazzjoni strateġika u politika f’livell ogħla minn dak tal-Istati 
Membri hija essenzjali;

Is-suq intern tal-enerġija – koordinazzjoni aħjar fil-livell tal-UE

1. Jenfasizza l-ħtieġa għal koordinazzjoni sħiħa bejn il-politiki tal-Istati Membri u għal 
azzjoni konġunta fil-qasam tas-sigurtà tal-enerġija, tat-trasparenza u tal-implimentazzjoni 
b’mod sħiħ tas-suq intern tal-enerġija;

2. Huwa tal-fehma li suq intern Ewropew tal-enerġija li jiffunzjona b’mod komplet u li huwa 
interkonness u integrat huwa element essenzjali għal politika esterna Ewropea dwar l-
enerġija ta' suċċess u viċe versa, u għalhekk il-politika barranija tal-enerġija tal-UE u l-
ftehimiet bilaterali tal-Istati Membri għandhom ikunu konformi b’mod sħiħ mal-
leġiżlazzjoni tal-UE;

3. Jenfasizza li l-funzjonament tajjeb tas-suq intern jeħtieġ li l-enerġija li tiġi importata lejn 
l-Unjoni minn pajjiżi terzi tkun regolata b’mod sħiħ mir-regoli tas-suq intern tal-enerġija, 
għalhekk, bl-għan li titwaqqaf sistema regolatorja waħda, l-UE għandha tagħmel ħilitha 
biex tikkonvinċi lill-pajjiżi li jesportaw l-enerġija biex iħaddnu r-regoli tal-UE dwar is-suq 
intern tal-enerġija;

4. Jenfasizza li s-saħħa li tirriżulta mill-integrazzjoni tas-suq intern tal-enerġija għandha tiġi 
sfruttata bis-sħiħ billi jingħaqdu flimkien il-mezzi, il-kompetenzi u l-kapaċitajiet tal-Istati 
Membri u tal-UE; jitlob, għalhekk, għal aktar trasparenza u aktar involviment tal-UE fin-
negozjati rigward ftehimiet bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi, minħabba li dawn il-
ftehimiet jistgħu jkollhom ukoll impatt fuq il-funzjonament tas-suq intern tal-enerġija tal-
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UE;

5. Huwa tal-fehma li koordinazzjoni mtejba bejn l-Istati Membri stess u bejn l-Istati Membri 
u l-Kummissjoni għandha tippermetti lill-Istati Membri li jibbenefikaw b’mod sħiħ mill-
piż politiku u ekonomiku tal-Unjoni; jilqa’ b’sodisfazzjon, f’dan il-kuntest, il-proposta tal-
Kummissjoni għal deċiżjoni li twaqqaf mekkaniżmu ta’ skambju ta’ informazzjoni 
rigward ftehimiet intergovernattivi bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi fil-qasam tal-
enerġija;

6. Iqis li l-implimentazzjoni ta’ politika esterna tal-UE dwar l-enerġija li hija konsistenti u 
koerenti teħtieġ koordinazzjoni b’mod regolari bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni; 
jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel skambji b’mod regolari mal-Istati Membri, b’mod 
partikolari permezz tal-Grupp Strateġiku għall-Kooperazzjoni Internazzjonali fil-Qasam 
tal-Enerġija li ġie propost, rigward il-prijoritajiet u l-attivitajiet tal-istrateġija esterna tal-
enerġija tal-UE u tal-Istati Membri kemm fil-livell politiku kif ukoll f’dak tal-esperti;

7. Huwa tal-fehma li, waqt il-laqgħat formali u informali tal-Ministri dwar l-Enerġija fil-
Kunsill, għandhom jinżammu b’mod regolari diskussjonijiet dwar l-isfidi li jiġu ffaċċjati 
mill-politika esterna tal-UE dwar l-enerġija, bl-involviment tar-Rappreżentant Għoli, tal-
Kummissarju u tas-servizzi rilevanti tagħhom;

8. Huwa tal-fehma li, meta proġett ta’ infrastruttura ta’ importanza strateġika jaffettwa s-
sigurtà tal-provvista tal-enerġija għall-UE kollha kemm hi, il-Kunsill għandu jikkunsidra 
li jagħti mandat ta’ negozjar lill-Kummissjoni sabiex tmexxi n-negozjati, u tali mandat 
għandu jiġi wkoll ikkunsidrat fil-każ ta’ ftehimiet intergovernattivi oħra meqjusa bħala li 
għandhom impatt sinifikanti fuq l-għanijiet ġenerali tal-politika tal-enerġija tal-UE;

9. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa għodda għall-qsim ta’ informazzjoni li permezz 
tagħha tinġabar u tiġi magħmula disponibbli dejta rilevanti dwar programmi u proġetti 
amministrattivi u finanzjarji tal-Istati Membri u tal-istituzzjonijiet tal-UE relatati mal-
enerġija f’pajjiżi terzi; jistieden lill-Istati Membri biex jipprovdu d-dejta relevanti lill-
Kummissjoni f’dan il-kuntest;

10. Jistieden lill-Kummissjoni biex tissorvelja s-swieq globali tal-enerġija billi tiġbor flimkien 
informazzjoni u dejta disponibbli mill-Istati Membri u minn organizzazzjonijiet 
internazzjonali bħall-IEA; jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta strument legali għal 
dan il-għan qabel tmiem l-2012;

Diversifikazzjoni – sigurtà tal-provvista Ewropea tal-enerġija mtejba

11. Jirrimarka li d-dipendenza dejjem tiżdied tal-UE fuq il-karburanti fossili importati jista’ 
jkollha effetti sinifikanti fuq l-indipendenza tal-proċess tagħha tat-teħid ta’ deċiżjonijiet 
f’oqsma oħra ta’ politika, u li l-interkonnessjoni, l-interdipendenza u s-solidarjetà fost l-
Istati Membri biss jistgħu jagħmlu tajjeb għal dan il-fenomenu xejn favorevoli;

12. Jenfasizza li l-azzjonijiet għad-diversifikazzjoni ta’ fornituri, ta’ rotot u ta’ sorsi ta’ 
provvista tal-enerġija lill-UE għandhom isiru b’pass aktar mgħaġġel, speċjalment dawk 
immirati lejn il-ħolqien ta’ kollegamenti ġodda tat-trasport (il-Kuritur tal-Lvant, Kuritur 
tan-Nofsinhar u l-Baċir tal-Mediterran), u billi tinħoloq kompetizzjoni reali bejn is-sorsi 
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tal-provvista tal-gass billi jiżdied is-sehem ta’ LNG tal-UE u billi jintlaħqu fornituri ġodda 
u mbiegħda (l-Awstralja, il-Kanada, l-Istati Uniti, l-Amerika Latina, l-Afrika 
Subsaħarjana, l-Asja Ċentrali, eċċ.), billi tittejjeb l-interkonnesjoni ta’ grids tal-enerġija u 
billi jiġu kkompletati ċ-ċrieki Ewro-Mediterranji tal-infrastruttura tal-elettriku u tal-gass, 
filwaqt li jiġu mmodernizzata u mtejba l-impjanti eżistenti tal-elettriku u tal-gass u l-
infrastruttura (grids u pipelines);

13. Huwa tal-fehma li bħala riżultat tal-firxa ta’ teknoloġiji ta’ enerġija ġodda u mhux 
konvenzjonali (oil sands u gass tax-shale mill-Kanada, mill-Istati Uniti, mill-Awstralja, 
mill-Qatar, mill-Brażil, mill-Arġentina, l-esplorazzjoni tal-enerġija tar-reġjun Artiku, 
sfruttament akbar tar-riżorsi fl-Iraq, fil-Venezwela u fil-pajjiżi tal-Afrika) atturi, imsieħba 
u reġjuni ġodda jidhru bħala li huma fornituri futuri possibbli, l-UE għandha wkoll 
tikkonċentra l-isforzi tagħha biex tieħu vantaġġ sħiħ ta’ din is-sitwazzjoni ġdida u 
tiżviluppa sħubijiet ġodda dwar l-enerġija biex tiddiversifika l-fornituri tagħha;

Sostenibbiltà – sħubija msaħħa mal-pajjiżi fornituri

14. Huwa tal-fehma li l-konċentrazzjoni dejjem akbar tar-riżervi ta’ karburant fossili f’pajjiżi 
li l-biċċa l-kbira mhumiex stabbli u demokratiċi tagħmel lill-UE vulnerabbli u xxekkel 
b’mod qawwi l-iżvilupp ta’ politika komuni tal-enerġija Ewropea kredibbli, effikaċi u 
konsistenti;

15. Jenfasizza l-ħtieġa li l-konnessjonijiet jiġu estiżi billi jinbnew interkonnetturi ġodda bejn 
in-netwerk tal-enerġija Ewropea u l-pajjiżi ġirien (il-Balkani tal-Punent, il-pajjiżi ġirien 
tal-Lvant u l-pajjiżi Kaspjani) kif ukoll billi tinħoloq żona regolatorja usa' filwaqt li jiġi 
evitat li jinbnew impjanti irħas, iżda b’emissjonijiet intensivi ta’ CO2, ħdejn il-fruntieri tal-
UE;

16. Jenfasizza li fid-djalogu tal-enerġija bejn l-UE u r-Russja, fejn l-UE għandha titkellem 
b’vuċi waħda, is-sitwazzjoni speċifika u dipendenti tal-Bank Ċentrali Ewropew u l-Istati 
Membri tal-Lvant għandhom jiġu kkunsidrati minħabba li d-dipendenza tagħhom fuq l-
enerġija tista’ tissolva biss billi l-infrastruttura tal-enerġija tingħaqad madwar l-UE kollha, 
u billi r-regoli tas-suq intern tal-enerġija jiġu implimentati bis-sħiħ;

17. Ifakkar li l-pajjiżi taż-Żona Ekonomika Ewropea diġà huma parti mis-suq intern tal-UE u 
li l-kooperazzjoni tagħhom hija essenzjali biex jintlaħqu l-miri tal-enerġija 2020; jilqa’ 
b’sodisfazzjon l-inizjattivi attwali mmirati lejn kooperazzjoni akbar mal-Isvizzera, li 
għandhom jimmiraw ukoll għall-integrazzjoni tagħha fis-suq intern tal-enerġija tal-UE;

18. Jemmen li l-politika esterna tal-UE dwar l-enerġija għandha tkun ibbażata fuq, u għandha 
tippromwovi, il-prinċipji tas-solidarjetà, tat-trasparenza, tas-sussidjarjetà, tas-sostenibbiltà 
u tal-kooperazzjoni, kif ukoll ir-reċiproċità, approċċ tas-suq ibbażat fuq ir-regoli, u l-
koordinazzjoni bejn l-UE, l-Istati Membri tagħha u l-pajjiżi sħab;

19. Huwa tal-fehma li filwaqt li jkun hemm kooperazjoni fir-rigward tal-isfruttament, il-
kummerċ u t-tranżitu ta’ prodotti tal-enerġija lejn l-UE, hemm ukoll ħtieġa li tiġi 
intensifikata l-kooperazzjoni fir-rigward tas-sigurtà u s-sikurezza tat-teknoloġiji tal-
enerġija, tal-qsim ta’ dejta dwar it-trasferiment ta' għarfien tekniku, tal-promozzjoni tal-
effiċjenza tal-enerġija u tal-iffrankar tal-enerġija u ta’ sorsi ta’ enerġija nodfa u 
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rinnovabbli, b’mod partikolari fir-relazzjonijiet mal-pajjiżi li l-konsum tagħhom tal-
enerġija qed jiżdied b’rata mgħaġġla;

20. Sabiex tiġi promossa l-produzzjoni ta’ enerġija li hija sigura, bla periklu u li tirrispetta l-
ambjent f’livell globali, li tappoġġja t-tisħiħ u l-promozzjoni ta’ protezzjoni radjoloġika, 
ta’ salvagwardji, ta’ standards ta’ sigurtà nukleari, ta’ rekwiżiti stretti rigward 
operazzjonijiet relatati mal-gass u maż-żejt li jsiru lil hinn mill-kosta, is-sigurtà tat-
trasport bil-baħar ta’ prodotti taż-żejt u taż-żejt mhux raffinat, kif ukoll il-kooperazzjoni 
fir-rigward ta’ teknoloġiji ġodda, tar-R&D&I u jsir xogħol fuq standards internazzjonali;

21. Jirrikonoxxi li l-kompetenza li ġiet akkumulata fl-UE, fuq il-bażi tal-esperjenza tagħna 
mal-iddisinjar u l-implimentazzjoni tal-ETS, tista’ tkun ta’ benefiċċju għal pajjiżi terzi, u 
jħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tipprovdi assistenza u inkoraġġiment lil pajjiżi terzi fit-
twaqqif u l-iddisinjar ta’ ETS tagħhom stess, bl-għan li sistemi bħal dawn jingħaqdu ma’ 
dawk tal-UE;

22. Iqis li l-UE għandha taħdem mill-qrib ma’ esportaturi ewlenin ta’ bijokarburanti minn 
pajjiżi terzi sabiex jiġi żgurat li dawn l-enerġiji alternattivi u nodfa, li jistgħu 
jikkontribwixxu għad-diversifikazzjoni tal-provvista, jistgħu jkunu verament sostenibbli, u 
li jkunu jistgħu jiġu evitati bidliet b’konsegwenzi negattivi minħabba l-użu tal-art b’mod 
indirett;

23. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżviluppa pjanijiet direzzjoniali dwar l-enerġija b’mod 
konġunt, mhux biss ma’ fornituri ewlenin tal-enerġija bħar-Russja, iżda wkoll ma’ 
msieħba ewlenin li jiffaċċjaw sfidi simili u jaqsmu valuri simili, bħall-Istati Uniti, il-
Kanada, l-Awstralja u l-Ġappun, b’mod partikolari bl-għan li tiġi promossa l-
kooperazzjoni teknoloġika u fil-qasam tar-riċerka u dak industrijali, u sabiex jiġu stabbiliti 
standards komuni għal teknoloġiji ta’ enerġija rinnovabbli, għall-effiċjenza fl-enerġija, 
għall-vetturi elettriċi, għal teknoloġiji ġodda u mhux konvenzjonali, għas-sigurtà tat-
tħaffir għaż-żejt u l-gass lil hinn mill-kosta u għas-sigurtà nukleari;

24. Jilqa’ f’dan il-kuntest, l-impenn riċenti tal-Kunsill Ekonomiku Transatlantiku u tal-Kunsill 
tal-Enerġija UE-Stati Uniti biex titrawwem kooperazzjoni dwar is-sigurtà tal-enerġija, l-
istandards tal-grids intelliġenti, it-teknoloġija taċ-ċelloli tal-fjuwil u tal-idroġenu, enerġiji 
li jiġġeddu u teknoloġiji oħra ta’ enerġija nadifa, l-effiċjenza fl-enerġija u politiki effikaċi 
biex jiġi ffaċilitat il-kummerċ u biex it-teknoloġiji tal-enerġija jitqiegħdu fis-suq;

25. Jilqa’ s-‘Sħubija bejn l-UE u n-Nofsinhar tal-Mediterran għall-Enerġija’; iqis li din 
għandha tiffoka fuq il-potenzjal enormi tal-enerġija rinnovabbli (mix-xemx) ta’ dan ir-
reġjun u jikkunsidra li partenarjat bħal dan għandu jistabbilixxi l-miżuri meħtieġa biex jiġi 
żgurat li jiddaħħlu fis-seħħ il-ftehimiet regolatorji, l-investimenti u l-infrastrutturi 
meħtieġa, li huwa essenzjali biex tiżdied id-diversifikazzjoni tal-provvista tal-enerġija 
b’emissjonijiet baxxi ta’ karbonju;

26. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

F’dawn l-aħħar deċenni l-enerġija saret "arma" ta’ politika barranija qawwija. Ir-
Rapporteur huwa tal-fehma li minħabba l-importanza tagħha għall-ħajja tagħna ta’ 
kuljum, l-enerġija għandha tkun prinċipalment komodità, u ma għandhiex tintuża bħala 
għodda ta’ politika barranija. Fl-istess ħin huwa importanti li l-Unjoni Ewropea tqis l-
aspetti kollha li jikkonċernaw is-sigurtà tal-provvista tagħna.

L-Ewropa hija waħda mill-akbar xerrejja tal-enerġija fis-swieq tal-enerġija dinjija: Filwaqt 
li dan il-fatt jista’ jidher bħala li hu forma ta’ dgħufija, jista’ wkoll ikun wieħed mill-
vantaġġi tagħna: aħna l-akbar importatur – u jekk aħna nagħmlu użu minn dan il-fattur 
b’mod koordinat f’livell tal-UE u nistabbilixxu pożizzjoni ta' negozjar komuni soda ma’ 
pajjiżi terzi, aħna se nkunu kważi dejjem f’pożizzjoni tajba ta’ negozjar minħabba li 
nistgħu neżerċitaw il-poter tagħna bħala attur b’saħħtu fuq in-naħa tad-domanda. 
Għalhekk, ir-Rapporteur jemmen li meta niddefinixxu l-politika Ewropea dwar l-enerġija, 
għandna niffokaw biex insibu l-approċċ komuni fit-tranżazzjonijiet tagħna, u nestendu l-
isfera ta’ influwenza tagħna lil hinn mill-fruntieri tal-Ewropa, b’mod partikolari fil-qasam 
tar-regoli tas-suq tal-enerġija. Jidher b’mod ċar li hemm ħtieġa għal suq intern li 
jiffunzjona tajjeb li jista’ joħloq aktar kompetizzjoni fost is-sħab esterni tagħna, u għandna 
nippromwovu l-konverġenza regolatorja mal-ġirien tagħna.

Ir-rapporteur huwa tal-fehma li l-iżgurar ta' aċċess affidabbli u finanzjarjament 
kompetittiv għall-provvisti globali tal-enerġija huwa fundamentali biex jiġu appoġġjati l-
kompetittività u s-sigurtà tal-Ewropa fid-dawl tal-għanijiet eżistenti ta’ politika tal-UE 
stabbiliti mill-pakkett 20-20-20 u mill-impenn fit-tul immirat lejn id-dekarbonizzazzjoni 
tal-ekonomija tagħna sal-2050. Huwa biss approċċ koerenti u koordinat mill-Istati 
Membri, mill-Kummissjoni u mill-Kunsill li jista’ jippermetti li sseħħ promozzjoni 
effikaċi tal-għanijiet tal-UE dwar l-enerġija esternament, u li jista’ jwassal għal pożizzjoni 
aħjar ta’ negozjar fir-rigward ta’ pajjiżi terzi.

Skont ir-rapporteur, ir-Riċerka, l-Iżvilupp u l-Innovazzjoni (R&D&I) għandhom 
importanza kruċjali. Fl-UE, it-tgħaqqid flimkien tal-isforzi tagħna fil-qasam tar-riċerka 
jista’ jirriżulta f’riċerka ta’ kwalità li hija aktar effiċjenti, kosteffettiva u dinamika minn 
dik li tista’ titwettaq b’mod individwali minn kull Stat Membru. Bl-istess mod, għandna 
nikkooperaw aktar fil-qasam tal-R&D&I ma’ pajjiżi terzi, sabiex dawn il-vantaġġi jiġu 
massimizzati f’livell internazzjonali.

Fl-aħħar nett, l-UE tista’ u għandha tibni fuq oqsma ta’ prijorità eżistenti ta’ impenn fil-
politiki esterni dwar l-enerġija, sabiex ittejjeb il-konsistenza u l-koordinazzjoni bejn il-
Kummissjoni, il-Kunsill, l-Istati Membri u l-industrija. Dawn l-oqsma jinkludu l-kwistjoni 
ta’ infrastrutturi kbar tal-enerġija, djalogi strateġiċi u sħubijijiet f’fora internazzjonali: id-
Djalogu bejn l-UE u r-Russja, il-Karta tal-Enerġija, il-proċess tal-Komunità tal-Enerġija u 
r-relazzjonijiet ma’ korpi internazzjonali oħra li huma kkonċernati b’mod dirett mill-
enerġija u l-klima.


