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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. Ifakkar li sabiex tilqa' l-isfidi globali dwar l-enerġija u timplimenta l-objettivi tagħha tal-
enerġija u tat-tibdil fil-klima, l-UE għandha tieħu wkoll azzjoni komuni fix-xena 
internazzjonali;

2. Jirrimarka li l-enerġija hija ħtieġa bażika tal-bniedem; jinsisti, għalhekk, li l-istrateġija tal-
UE għas-Sigurtà tal-Enerġija għandha tiżgura aċċess għall-enerġija għall-but ta' kulħadd u 
għandha ssaħħaħ il-kontroll pubbliku u r-regolamentazzjoni;

3. Jisħaq li l-kummerċ għandu rwol ewlieni fis-sigurtà tal-enerġija, u li sħubijiet b'saħħithom 
fis-settur tal-enerġija, imsaħħa b'kapitoli dwar l-enerġija inklużi fil-ftehimiet kummerċjali 
tal-UE, huma għodda essenzjali; jikkunsidra li hija ta' importanza kruċjali li titnaqqas id-
dependenza fuq l-enerġija importata;

4. Jistieden lill-Istati Membri jżidu l-kooperazzjoni tagħhom fil-mekkaniżmu għall-iskambju 
ta' informazzjoni fir-rigward tal-ftehimiet intergovernattivi (IGAs) ma' pajjiżi terzi fil-
qasam tal-enerġija, biex tiżdied it-trasparenza u jinġabru flimkien is-setgħet tagħhom ta' 
negozjar fil-konfront ta' pajjiżi terzi;

5. Jissottolinja l-fatt li l-istrateġija għas-sigurtà tal-enerġija għandha tfittex li ttaffi t-
tensjonijiet bejn il-pajjiżi u tnaqqas l-ineffiċjenzi tas-suq, żewġ fatturi li jġibu fix-xejn il-
benefiċċji tan-negozju; jisħaq dwar il-bżonn li jiġu promossi strutturi ta' governanza 
demokratika globali għall-enerġija u l-materja prima;

6. Huwa tal-fehma li l-UE għandha tgħin lill-pajjiżi l-aktar vulnerabbli jiddiversifikaw is-
sorsi u r-rottot tal-provvista tagħhom, inklużi l-flussi fid-direzzjoni opposta, b'enfażi fuq l-
enerġija rinnovabbli u l-faċilitajiet tal-ħżin tal-enerġija relatati, sabiex tiżdied l-effiċjenza 
tal-enerġija madwar id-dinja, u għandha tgħin fil-qerda tal-faqar enerġetiku, 
tikkontribwixxi għal żvilupp sostenibbli dinji u tappoġġa l-isforzi dinjija fil-ġlieda kontra 
t-tibdil fil-klima;

7. Jikkunsidra l-opportunitajiet għall-esportazzjoni għal kumpanniji privati u pubbliċi tal-UE 
f'teknoloġiji tal-enerġija nodfa, siguri u effiċjenti partikolarment importanti, speċjalment 
fid-dawl tad-domanda globali għall-enerġija li dejjem qed tikber; jitlob tnaqqis sinifikanti 
tat-tariffi fuq dawn it-teknoloġiji fi ħdan l-inizjattiva Prodotti Ekoloġiċi.


