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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin 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. Huwa tal-fehma li s-sigurtà tal-enerġija tista' tinkiseb bl-iktar mod effikaċi permezz ta' 

kooperazzjoni aħjar tal-politiki tal-enerġija nazzjonali, l-istabbiliment ta' Unjoni tal-

Enerġija reali b'suq uniku tal-enerġija, u b'politika komuni dwar l-enerġija, u wkoll 

permezz ta' kooperazzjoni fost l-Istati Membri dwar din il-kwistjoni, bi qbil mal-prinċipji 

tas-solidarjetà u l-fiduċja; jemmen, f'dan il-kuntest, li aktar integrazzjoni tal-politika tal-

enerġija għandha tkun ta' benefiċċju għall-Istati Membri, bi qbil mal-għanijiet tal-UE u 

mal-obbligi internazzjonali kif ukoll mal-objettivi dikjarati, u ma għandhiex tmur kontra l-

interessi tal-Istati Membri jew taċ-ċittadini tagħhom; jappoġġa l-isforzi biex tissawwar 

pożizzjoni komuni tal-UE fl-istituzzjonijiet u fl-oqfsa multilaterali tal-enerġija; 

2. Jissottolinja li l-enerġija hi ġid bażiku tal-bniedem, u l-Unjoni tal-Enerġija għandha l-għan 

ewlieni li tiżgura aċċess ugwali u bi prezz tajjeb għal kulħadd, u wkoll li tiġġieled kontra 

l-faqar tal-enerġija u l-monopolji; jemmen li permezz ta' kooperazzjoni dwar il-

kwistjonijiet tal-enerġija fir-rigward tat-trasport, is-sigurtà tal-provvista u l-produzzjoni, l-

UE tista' tikkontribwixxi b'mod pożittiv għall-isforzi favur il-promozzjoni u t-tisħiħ tad-

demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi msieħba; ifakkar li d-

diplomazija dwar it-tibdil fil-klima hi parti integrali mill-politika barranija tal-UE, u 

jappella, f'dan il-kuntest, għal integrazzjoni sħiħa tal-politika dwar il-klima tagħha fil-

politika tal-enerġija tal-UE, u wkoll għal strateġija komprensiva li għandha tinforza din ir-

rabta b'mod effikaċi; jissottolinja l-fatt li l-fornituri tal-gass għandhom jikkonformaw 

mad-drittijiet internazzjonali tal-bniedem u mal-istandards ambjentali tal-UE; 

3. Iqis li jekk irridu li l-Unjoni tal-Enerġija tiffunzjona, huwa essenzjali li jkun hemm 

konnessjonijiet suffiċjenti bejn l-Istati Membri, u dan japplika kemm għall-pipelines kif 

ukoll għan-netwerks tal-enerġija; jemmen li huwa biss b'dan il-mod li se jkun possibbli li 

jiġu minimizzati l-impatti negattivi kaġun tal-fornituri; 

4. Jappella għal rabtiet aħjar bejn il-politiki tal-enerġija u tal-klima; ifakkar dwar il-bżonn li 

jiġi evitat il-ħolqien ta' karburant fossili lock-in ġdid u l-bżonn li jitnaqqsu l-emissjonijiet 

tal-gassijiet b'effett ta' serra għal 80-95 % anqas mil-livelli tal-1990 sal-2050; 

5. Jenfasizza li l-gass naturali likwifikat (LNG) u l-ħażna tal-gass huma ta' importanza 

partikolari jekk trid tiġi evitata d-dipendenza fuq fornitur uniku għas-sigurtà tal-enerġija; 

jieħu nota tad-deċiżjoni tal-Istati Uniti li jesportaw lejn l-UE; jappella, f'dan il-kuntest, 

għall-promozzjoni u l-iżvilupp ta' nodi ġodda ta' gass naturali, ta' kurituri ta' trażmissjoni u 

ta' stazzjonijiet għall-ħażna tal-LNG fir-reġjuni ċentrali u tax-Xlokk, u fiż-żoni kostali tal-

Baltiku u tal-Mediterran, kif ukoll biex jiġi mmassimizzat l-użu ta' terminali tal-ħżin tal-

LNG; jemmen li miżuri bħal dawn jistgħu jgħinu biex itejbu s-sigurtà tal-enerġija, b'kont 

meħud tad-domanda dejjem tonqos tal-gass fl-Ewropa kollha, ir-riskju ta' assi mitlufa, u l-

għanijet tal-UE għall-2030 u l-2050 għall-klima u l-enerġija; jenfasizza li l-Kummissjoni 

għandha tikkunsidra li, f'kuntratti ta' provvista ta' gass li jmiss, il-produzzjoni ta' "gass 

naturali artifiċjali" se jkollha rwol importanti fil-ġejjieni; 
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6. Jenfasizza l-importanza tat-tnaqqis jew it-tneħħija tad-dipendenza tal-UE fuq 

importazzjonijiet tal-gass u ż-żejt minn reġimi awtoritarji li jiksru d-drittijiet tal-bniedem, 

b'konformità mal-valuri li fuqhom hija mibnija l-UE u l-effettività tal-azzjoni esterna tal-

UE; 

7. Jinnota l-prospett ta' espansjoni (50 %) kbira ħafna ta' provvisti globali tal-LNG fis-snin li 

ġejjin u konsegwentement ta' prezzijiet aktar baxxi; jindika li dan jikkostitwixxi 

opportunità ewlenija għall-UE, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mas-sigurtà u r-

reżiljenza tal-gass; 

8. Jemmen li l-LNG, l-interkonnessjonijiet u l-ħżin tal-gass huma elementi importanti tal-

Unjoni tal-Enerġija u għandhom jikkontribwixxu għat-tmiem ta' kwalunkwe tip ta' 

iżolament tal-enerġija tal-Istati Membri u r-reġjuni; jissottolinja l-bżonn li jingħata appoġġ 

għall-aktar pajjiżi vulnerabbli fl-isforzi tagħhom biex jiddiversifikaw is-sorsi u r-rotot ta' 

provvista tagħhom; huwa tal-fehma li dan għandu jsir billi jinħolqu terminali tal-LNG, 

sistemi ta' distribuzzjoni u interkonnetturi tal-gass bi fluss invers tal-kapaċitajiet ġodda 

(speċjalment fiż-żoni l-aktar remoti u/jew fi Stati Membri li m'għandhomx konnessjoni 

tajba, fosthom il-Greċja, il-Bulgarija, il-pajjiżi Baltiċi u Spanja), billi tiġi żgurata s-sigurtà 

tal-provvista u tar-rotot marittimi u billi tissaħħaħ is-sigurtà tal-enerġija tal-Istati Membri 

bit-tnaqqis tad-domanda permezz ta' miżuri ta' effiċjenza; ifakkar li l-promozzjoni tal-

LNG twassal lill-Istati Membri jkunu inqas dipendenti fuq importazzjonijiet oħra, 

minħabba li għal kull 1 % ta' titjib fl-effiċjenza tal-enerġija, l-importazzjonijiet tal-gass 

tal-UE jonqsu bi 2,6 %; 

9. Jesprimi tħassib dwar il-proposta ta' proġett li tirdoppja l-kapaċità eżistenti tal-pipeline 

tal-gass tan-Nord Stream, jenfasizza li dan il-proġett imur kontra l-prinċipji ta' bażi ta' 

Unjoni tal-Enerġija totalment integrata, sikura, kompetittiva u sostenibbli, u tqajjem dubji 

serji fir-rigward tal-kompatibbiltà tagħha mas-suq intern tal-enerġija, partikolarment it-

Tielet Pakkett tal-Enerġija; jenfasizza li n-Nord Stream 2, jekk tiġi implimentata, se tmur 

kontra l-prinċipju ta' solidarjetà u fiduċja bejn l-Istati Membri, tfixkel l-isforzi mwettqa 

s'issa għad-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-provvista, b'mod partikolari fl-Ewropa Ċentrali u 

tax-Xlokk, u taffettwa b'mod negattiv is-sostenibbiltà ekonomika u l-effiċjenza tat-

terminali tal-LNG eżistenti u futuri; 

10. Jindika li, minħabba l-prospetti ta' tkabbir tal-LNG fis-snin li ġejjin, din l-istrateġija tista' 

tiġi kkumplimentata minn valutazzjoni tal-ħtiġijiet, f'termini ta' bastimenti għall-ġarr tal-

LNG u miżuri li jippermettu li l-industrija tal-bini tal-bastimenti tal-UE taħtaf din l-

opportunità, u dan jikkontribwixxi biex jiżdied is-sehem tal-industrija tal-PDG għal 20 % 

fl-2020; jappella li l-istandards ta' sikurezza għat-trasport tal-LNG jiġu mmonitorjati u, 

jekk ikun meħtieġ, isiru iktar stretti fil-kuntest tal-ġlieda kontra t-terroriżmu; 

11. Jappella għal konverġenza u sinerġija istituzzjonali akbar, u b'mod partikolari għal 

integrazzjoni aħjar tal-prijoritajiet esterni tas-sigurtà enerġetika fil-politiki segwiti mill-

Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin 

u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) u wkoll għal koordinament aħjar bejn il-VP/HR u l-

Kummissarji responsabbli; jappella lill-VP/RGħ, flimkien mal-Istati Membri, biex 

issaħħaħ il-kooperazzjoni dwar l-enerġija eżistenti - u tistabbilixxi mezzi ġodda ta' 

kooperazzjoni dwar l-enerġija - mal-fornituri attwali u potenzjali, kif ukoll ma' stati ta' 

tranżitu u ma' atturi ewlenin oħra; jappella, f'dan il-kuntest, lill-VP/RGħ biex tinforma lill-
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Parlament b'mod regolari dwar l-implimentazzjoni ta' Pjan ta' Azzjoni dwar id-

Diplomazija tal-Enerġija tal-UE; 

12. Huwa tal-fehma li l-UE għandha taħdem mill-qrib mas-sħab internazzjonali tagħha, u 

f'fora internazzjonali, biex jiġi żgurat suq tal-LNG ħieles, likwidu u trasparenti fid-dinja 

kollha.  
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