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Risposti konāunti għall-isfidi tal-enerāija permezz ta’ Komunità Ewropea tal-Enerāija 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzzjoni 
 
 
Minkejja Ŝviluppi importanti u Ŝieda sostanzjali fl-attivitajiet regolatorji f’dawn l-aħħar snin, il-
politika tal-UE dwar l-enerāija għadha ma tistax tilħaq b’suëëess u simultanjament l-għanijiet 
prinëipali tagħha: li tiŜgura aëëess għall-enerāija bi prezzijiet raāonevoli u stabbli; li tinŜamm il-
kompetittività industrijali tal-UE; li tiŜgura s-sigurtà tal-provvista tal-enerāija għall-Ewropej kollha 
indipendentement minn fejn jgħixu; u li tippromovi l-produzzjoni, it-traŜmissjoni, id-distribuzzjoni, il-
ħŜin u l-konsum sostenibbli tal-enerāija, u b’hekk timxi b’mod deëiŜiv lejn soëjetà b’emissjonijiet 
baxxi tal-karbonju. 
 
Spiss wisq il-politika tal-enerāija titqies bħala kwistjoni sensittiva ħafna ta’ interess purament 
nazzjonali u ta’ indipendenza nazzjonali. Madankollu, l-interdipendenza bejn l-Istati Membri fil-
qasam tal-enerāija qatt ma kienet daqshekk b’saħħitha f’termini politiëi, ekonomiëi u tekniëi. Waqfa 
jew kull pass lura jista’ jkollu konsegwenzi ħŜiena fit-tul. DeëiŜjonijiet nazzjonali unilaterali jŜidu r-
riskju ta’ diverāenza u jistgħu jwasslu għal Ŝieda qawwija fil-prezzijiet jew varjazzjonijiet fil-
produzzjoni u l-konsum reājonali tal-enerāija, biex insemmu biss Ŝewā kwistjonijiet. Kif deher 
reëentement, il-pajjiŜi Ewropej jistgħu jagħmlu għaŜliet sovrani dwar il-provvista tal-enerāija iŜda 
dan għandu prezz. Għalhekk, jinħtieā li jinqered għalkollox il-kunflitt bejn l-atteāājamenti nazzjonali. 
Illum, l-ebda pajjiŜ Ewropew ma jista’ jipprovdi waħdu, b’mod affidabbli lië-ëittadini tiegħu enerāija 
għall-but ta’ kulħadd. 
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Hemm bŜonn approëë ādid, approëë immirat lejn integrazzjoni u solidarjetà Ewropej iktar profondi 
fil-qasam tal-enerāija. Il-Kumitat Ekonomiku u So ëjali Ewropew (KESE) tal-UE u Notre Europe 
għaldaqstant ingħaqdu flimkien biex ikomplu jiŜviluppaw il-proposta ta’ politika għal Komunità 
Ewropea tal-Enerāija sħiħa, ibbŜatata fuq inizjattiva ta’ Notre Europe. Il-KESE u Notre Ewrope 
identifikaw l-għanijiet prinëipali u l-proposti ta’ politika li āejjin biex jiāu Ŝviluppati fl-UE bla 
dewmien. 
 
 
Twettiq ta’ suq intern u integrat Ewropew fil-qasam tal-enerāija  
 
 
1. L-armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tas-suq. Il-potenzjal tas-suq intern għadu ma āiex 

sfruttat kompletament għat-titjib tas-sigurtà tal-enerāija u biex jipprovdi valur miŜjud lië-
ëittadini. Għad fadal ħafna skop għal titjib fis-suq intern tal-UE tal-enerāija billi ji āu 
armonizzati r-regoli dwar is-sorsi rinnovabbli, l-allokazzjoni tal-kapaëità tat-traŜmissjoni, il-
kummerë tal-elettriku, eëë. L-operaturi jridu jkunu jistgħu jmexxu l-attivitajiet tagħhom 
f’sitwazzjoni ugwali madwar l-UE. Jinħtieāu regoli trasparenti u konsistenti biex tinħoloq 
klima li tiffavorixxi l-investiment. 

 
2. L-integrazzjoni tas-swieq permezz ta’ konnessjonijiet aħjar Għandu jkun possibbli li l-

elettriku jitwassal b’mod effiëjenti madwar l-UE u li jkun disponibbli l-ħin kollu full fejn ikun 
meħtieā. Għalhekk, il-konnessjonijiet bejn in-netwerks iridu jitlestew biex jintegraw is-swieq 
tal-enerāija tal-UE u biex itejbu kemm jista’ jkun is-sigurtà tal-provvista tal-enerāija madwar 
l-UE. 

 
3. Pjanar globali konāunt tan-netwerks B’mod speëjali fi Ŝmien ta’ awsterità baāitarja, huwa 

essenzjali li jingħaŜlu l-aktar soluzzjonijiet razzjonali u koerenti għall-infrastruttura fil-livelli 
nazzjonali u Ewropej. Il-konnessjonijiet bejn in-netwerks ibbaŜati fuq l-ippjanar konāunt 
jippermettu bidla fil-poŜizzjoni minn swieq nazzjonali għal suq uniku Ewropew. L-ippjanar 
konāunt tan-netwerks irid japplika għall-infrastruttura kollha, u mhux biss għall-infrastruttura 
transkonfinali. 

 
4. Lejn “Ewropizzazzjoni” tat-ta ħlita tal-enerāija bbaŜata fuq l-integrazzjoni reājonali 

tas-swieq tal-enerāija.  Gruppi ta’ Stati Membri f’reājun partikolari jistgħu jintegraw b’mod 
gradwali t-taħlita tal-enerāija u l-infrastruttura tagħhom biex flimkien jaqsmu l-benefiëëji tas-
sorsi differenti tal-enerāija disponibbli għalihom. Meta jkunu konnessi flimkien u 
armonizzati, in-netwerks u s-swieq tagħhom ikunu jifilħu aktar għall-varjazzjonijiet kbar fil-
produzzjoni u l-konsum u b’mod kollettiv ikunu f’poŜizzjoni aħjar biex jikkontribwixxu għas-
sigurtà tal-provvista tal-enerāija tal-UE. 
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5. L-orjentazzjoni tal-politika tal-UE lejn il- ħtiāijiet tal-utenti a ħħarin tal-enerāija. Huwa 

essenzjali għal-leāittimità tal-UE li l-inizjattivi tagħha, b’koordinazzjoni mal-Istati Membri, 
jissarrfu f’benefiëëji tanāibbli għall-konsumaturi. Il-ħolqien ta’ suq uniku Ewropew fl-
enerāija għandu jagħmilha possibbli li l-utenti aħħarin igawdu minn għaŜla akbar u aktar 
stabbli u attraenti f’termini ta’ prezzijiet għall-provvista tal-enerāija tagħhom. Il-konsumaturi 
għandhom ikollhom il-libertà li jagħŜlu min jipprovdilhom l-enerāija lil hinn mill-fruntieri 
nazzjonali, u m’għandhux ikun hemm differenzi eëëessivi fil-prezzijiet tal-enerāija jew 
kundizzjonijiet oħra tas-suq bejn l-Istati Membri. 

 
6. L-applikazzjoni u l-appoāā tad-drittijiet tal-konsumaturi.  Il-konsumaturi għandhom 

ikunu informati aħjar dwar id-drittijiet tagħhom biex ikunu jistgħu jgawdu kemm jistgħu mis-
suq uniku fl-enerāija. Din l-informazzjoni għandha taslilhom b’mod sistematiku u dirett, 
pereŜempju mal-kont tal-enerāija tagħhom. Il-ālieda kontra l-faqar fl-enerāija hija essenzjali 
biex is-soëjetà taħdem bi sħiħ u għandha tkun prijorità. 

 
 

L-assigurazzjoni tas-sigurtà tal-provvista u t-tisħiħ tal-poŜizzjoni tal-UE fir-rigward tal-imsieħba 
esterni tagħha 
 
7. Infurzar a ħjar tal-leāislazzjoni tal-UE dwar il-ftehimiet esterni fil-qasam tal-enerāija li 

għandhom impatt fuq is-suq intern tal-UE. Meta l-ftehimiet ta’ provvista jew infrastruttura 
mal-pajjiŜi terzi jkollhom implikazzjonijiet għall-provvista tal-enerāija madwar l-UE u 
jkollhom impatt fuq is-suq intern tal-enerāija tal-UE, il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tiŜgura li r-regoli interni tal-UE japplikaw għal dawn l-ftehimiet esterni. 

 
8. Lejn sistema Ewropea tal-provvista tal-enerāija  L-UE għandha interess dirett li ssaħħaħ il-

poŜizzjoni ta’ negozjar tagħha mal-provvedituri internazzjonali tal-enerāija. Meta l-azzjoni 
konāunta hija l-aktar triq effiëjenti, il-Kunsill għandu jagħti mandat lill-Kummissjoni 
Ewropea biex tinnegozja mal-provvedituri esterni u mal-pajjiŜi ta’ tranŜitu f’isem l-UE, u 
għandha teŜamina l-possibbiltà li twaqqaf gruppi fil-livell tal-UE għax-xiri tal-karburanti 
fossili. Il-kapaëità tan-negozjar tal-UE tkun ħafna iŜjed b’saħħitha minn dik tal-Istati Membri 
fuq baŜi individwali. Dan itejjeb b’mod sinifikanti l-provvista tal-enerāija tal-Istati Membri, u 
b’hekk tiāi mħarsa s-solidarjetà u jsir l-aħjar uŜu possibbli mir-riŜorsi. 

 
9. L-interkonnessjoni tan-netwerks u l-armonizzazzjoni tas-swieq mal-āirien tal-UE.  L-UE 

għandha tippromovi l-iŜvilupp komuni tal-politiki tal-enerāija fil-pajji Ŝi āirien lejn il-lvant u 
n-nofsinhar tal-Ewropa għat-traŜmissjoni u t-transitu tal-enerāija. Dan jimplika l-iŜvilupp tal-
konnessjonijiet meħtieāa bejn in-netwerks u l-armonizzazzjoni tas-swieq. Dawn l-elementi ta’ 
politiki ta’ enerāija komuni jridu jkunu konsistenti mal-prinëipji tal-UE (f’termini ta’ 
affidabbiltà tal-provvista, kundizzjonijiet tas-suq, trasparenza, reëiproëità, Ŝvilupp sostenibbli, 
effiëjenza fl-uŜu tal-enerāija, eëë.) u bi ħtiāijiet soëjoekonomiëi fir-reājuni rilevanti.
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10. L-uŜu tal-potenzjal tal-Unjoni għall-Mediterran u s-Sħubija tal-Lvant fil-kooperazzjoni 
dwar l-enerāija. L-UE għandha tfittex li tikkoopera b’mod attiv fi ħdan l-Unjoni għall-
Mediterran u s-Sħubija tal-Lvant biex tgħin lill-pajji Ŝi āirien tagħha jipproduëu, juŜaw u 
jesportaw l-enerāija minn sorsi sostenibbli u jiŜviluppaw l-oqsfa regolatorji adatti. L-għan li 
tiāi Ŝgurata l-provvista tal-enerāija Ewropea għandu jgħin lil dawn il-pajjiŜi biex ilaħħqu mal-
ħtiāijiet tagħhom fil-qasam tal-enerāija u jiffinanzjaw l-investimenti tagħhom stess. 

 
11. Appoāā għall-pajji Ŝi li qed ji Ŝviluppaw. L-UE trid tgħin lill-pajji Ŝi li qed jiŜviluppaw biex 

jinvestu fl-infrastruttura tal-enerāija tagħhom, speëjalment għall-enerāiji rinnovabbli, biex 
tiffaëilita t-tkabbir ekonomiku sostenibbli. Huwa essenzjali wkoll li ji āu stabbiliti l-
kundizzjonijiet tas-suq li jinkoraāāixxu l-investiment u l-kummerë intern, filwaqt li joffru 
garanzija ta’ aëëess għall-enerāija lill-aktar sezzjonijiet foqra tal-popolazzjoni. 

 
 
Il-kisba ta’ tranŜizzjoni lejn sistemi tal-enerāija b’emissjonijiet baxxi tal-karbonju sal-2050  
 
12. Il- ħtieāa għal strateāija konsistenti u komprensiva dwar it-tranŜizzjoni Ewropea fl-

enerāija. It-tibdil fil-klima u t-tnaqqis tal-karburanti fossili jitolbu bidliet radikali fil-mod li 
bih l-enerāija tiāi prodotta u kkunsmata. L-iŜvilupp ta’ sorsi alternattivi ta’ enerāija 
sostenibbli u ta’ teknoloāiji āodda b’emissjonijiet baxxi huwa importanti għat-tranŜizzjoni 
lejn mudell sostenibbli tal-enerāija. It-tranŜizzjoni lejn produzzjoni ta’ enerāija b’livell baxx 
ta’ emissjonijiet tal-karbonjutrid tkun parti mill-qafas Ewropew għall-promozzjoni ta’ sorsi 
differenti ta’ enerāija sostenibbli fejn ir-relazzjoni bejn l-ispejjeŜ u l-benefiëëji tkun 
favorevoli. Ir-riŜorsi finanzjarji disponibbli għandhom jitpoāāew flimkien biex nitbiegħdu 
minn mekkaniŜmi ta’ appoāā li huma purament nazzjonali u li mhumiex biŜŜejjed. Il-fatt li l-
mezzi finanzjarji jitpoāāew flimkien f’dawn l-oqsma huwa partikolarment rilevanti fil-klima 
ekonomika attwali. 

 
13. Il-promozzjoni tal-impjiegi  Il-tranŜizzjoni lejn ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-

karbonju ser twassal għal tibdiliet ewlenin li jista’ jkollhom aspetti poŜittivi u negattivi fuq is-
suq tax-xogħol. Iridu jiāu Ŝviluppati l-kundizzjonijiet āusti tas-suq, li jippermettu l-ħolqien 
tal-impjiegi bħala parti mill-proëess tar-ristrutturazzjoni tal-industrija tal-enerāija. 

 
14. Industrija tal-ener āija Ewropea aktar kompetittiva.  It-tranŜizjoni għandha ssir opportunità 

biex tiāi stimolata l-attività u biex issir analiŜi dettaljata tal-produzzjoni u                               
l-konsum tal-enerāija. Il-kompetittività tal-Ewropa ser tiddependi wkoll minn                
spejjeŜ tal-enerāija li mhumiex għoljin wisq u l-abbiltà tagħha li tirrinnova u tesporta             
t-teknoloāiji tal-enerāija tagħha. L-UE u l-Istati Membri tagħha għandhom jistabbilixxu         
klima favorevoli għal proāetti industrijali ewlenin bejn l-operaturi Ewropej.                       
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Għandhom jikkooperaw aktar fuq it-taħlita tal-enerāija tagħhom permezz ta’ proāetti fuq 
skala kbira għall-produzzjoni tal-enerāija rinnovabbli (riħ, xemx, eëë.) u t-traŜmisjoni tagħha 
(grilja/“supernetwerks” u netwerks intelliāenti). L-integrazzjoni gradwali tat-taħlita tagħom 
tal-enerāija tista’ l-ewwel issir fil-livell reājonali. 

 
 
Il-parteëipazzjoni tas-soëjetà ëivili fit-teħid tad-deëiŜjonijiet 
 
15. L-orjentazzjoni tal-politika tal-ener āija tal-UE lejn i ë-ëittadini tagħha. Kwistjoni li hija 

tant topika u rilevanti għas-soëjetà kollha bħall-enerāija teħtieā il-parteëipazzjon tal-pubbliku. 
L-iŜvilupp ta’ Komunità Ewropea tal-Enerāija għandu l-potenzjal li jimmobilizza mill-ādid 
lill-Ewropej madwar proāett li joffrilhom valur miŜjud bië-ëar. Il-parteëipazzjoni tal-pubbliku 
u l-interess tas-soëjetà ëivili huma essenzjali peress li l-leāittimità f’għajnejn ië-ëittadini hija 
essenzjali għall-kredibbiltà tad-deëiŜjonijiet politiëi u l-aëëettazzjoni tal-pubbliku bħala sfidi 
b’implikazzjonijiet fit-tul fil-futur. 

 
16. It-twaqqif ta’ forum Ewropew g ħas-soëjetà ëivili għall-monitoraāā ta’ kwistjonijiet ta’ 

enerāija. In-nuqqas ta’ djalogu strutturat dwar il-kwistjonijiet ta’ enerāija bejn dawk li jfasslu 
l-politiki u d-deëiŜjonijiet u s-soëjetà ëivili Ewropea joħloq tħassib kbir. Is-soëjetà ëivili 
għandha tipparteëipa b’mod sistematiku fid-dibattitu dwar kwistjonijiet marbutin mal-enerāija 
fil-livelli re ājonali, nazzjonali u Ewropej. Il-KESE u Notre Europe huma lesti li jappoāājaw 
dan id-dibattitu fil-livell tal-UE, permezz ta’ forum tas-soëjetà ëivili Ewropea li jlaqqa’ 
flimkien rappreŜentanti tal-assoëjazzjonijiet tal-konsumaturi, NGOs ambjentalisti, industrija u 
trade unions, eëë. 

 
 
L-għoti tal-poteri adatti lill-Unjoni Ewropea 
 
17. Patt Ewropew għas-solidarjetà fl-enerāija . It-Trattat ta’ Lisbona jipprevedi espliëitament 

is-solidarjetà bejn l-Istati Membri iŜda din baqgħet ma saritx realtà fil-qafas istituzzjonali 
attwali. Sadanittant, il-qasam tal-enerāija sar dejjem aktar politiëizzat u l-Unjoni Ewropea 
m’għandha l-ebda influwenza f’dan il-kamp. Is-solidarjetà trid tieħu forma konkreta u ssir il-
forza li tmexxi l-iŜvilupp ta’ politika Ewropea tal-enerāija, u b’hekk tegħleb il-kunflitti dwar 
is-sovranità nazzjonali. 

 
18. IŜ-Ŝieda tar-ri Ŝorsi finanzjarji tal-UE g ħall-enerāija.  L-UE m’għandha l-ebda mezz          

la biex tiffinanzja azzjonijiet ta’ ambitu mifrux u lanqas biex tagħti direzzjoni lill-         
għaŜliet fir-rigward tas-sorsi tal-enerāija. Il-baāit annwali tal-UE għall-enerāija                
huwa fqir meta mqabbel mal-ammont li l-Istati Membri nefqu f’dan il-qasam.                       
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Il-baāit tal-UE irid jissaħħaħ permezz ta’ riŜorsi indipendenti u awtonomi, fosthom għodod 
fiskali u fond tal-enerāija li jiffinanzja proāetti tal-infrastruttura għall-enerāija b’interess 
Ewropew, bħal konnessjonijiet tal-elettriku u l-gass u l-istimolu tad-diversifikazzjoni lejn 
sorsi u teknoloāiji tal-enerāija sostenibbli permezz ta’ riëerka konāunta f’enerāija b’livell 
baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. 

 
19. It-tisħiħ tal-poŜizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Bħala l-korp li jipproponi u jikkoordina 

l-politika u l-gwardjan tal-interessi tal-Komunità, il-Kummissjoni Ewropea trid tkun l-
istituzzjoni ewlenija fil-politika tal-enerāija u jkollha rwol ikbar fit-tfassil ta’ politika 
koerenti, kredibbli u effikaëi u b’hekk tqiegħed il-pedamenti għal Komunità Ewropea tal-
Enerāija. 

 
20. Valutazzjoni tal-ħtieāa li ji āi rivedut il-qafas istituzzjonali . Għandha ssir valutazzjoni sal-

2014 biex jiāi deëiŜ jekk il-qafas istituzzjonali attwali huwiex adatt biex jintlaħqu l-għanijiet 
ambizzjuŜi ta’ politika tal-enerāija komuni Eworpea. Jekk dan ma jkunx il-kaŜ, trid tittieħed 
deëiŜjoni li l-proposta tagħna għal Komunità Ewropea tal-Enerāija tiāi kkunsidrata serjament. 

 
 
KonkluŜjoni 
 
Fil-qasam tal-enerāija, il-mexxejja tal-UE għandhom responsabbiltà partikolari lejn il-āenerazzjonijiet 
futuri. L-Ewropa ma tistax tibqa’ tistenna aktar, peress li d-deëiŜjonijiet importanti dwar l-enerāija li 
jittieħdu llum jitolbu deëennji ta’ impenn. Biex it-tranŜizzjoni għall-2050 titħejja b’suëëess, jinħtieā li 
d-deëiŜjonijiet adatti biex l-UE timpenja ruħha fit-triq tal-iŜvilupp sostenibbli u flimkien tfassal 
ftehim ādid dwar l-enerāija jittieħdu issa. L-UE ħadet pass importanti bl-adozzjoni tal-pakkett tal-
enerāija u l-klima, li witta t-triq għal din il-viŜjoni kondiviŜa. Madankollu għad fadal ħafna xi jsir 
biex din il-viŜjoni ssir realtà. 
 
Ir-rieda politika – bl-appoāā tas-soëjetà ëivili – hija essenzjali u trid tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ 
blokk Ewropew koerenti, kapaëi li jaffronta l-isfidi tal-enerāija, li fihom diversi aspetti, flimkien. 
Nemmnu li l-aktar għaŜla promettenti, kif ukoll l-iktar ambizzjuŜa, hi dik li titwaqqaf Komunità 
Ewropea tal-Enerāija  sħiħa li tħaddan l-aspetti ekonomiëi, soëjali, politiëi u strateāiëi rilevanti 
kollha. Dan ikun jitlob l-integrazzjoni tas-swieq tal-enerāija, il-koordinazzjoni tal-politiki dwar ir-
riëerka, id-deëiŜjonijiet dwar l-investiment, il-mekkaniŜmi ta’ solidarjetà, u l-bŜonn ta’ vuëi waħda 
fix-xena dinjija. Dan kollu jeħtieā approëë sopranazzjonali b’saħħtu. Dan il-proāett kondiviŜ 
jippermetti lill-Istati Membri u l-istituzzjonijiet Ewropej li jfasslu politika Ewropea fil-qasam tal-
enerāija li tkun kemm jista’ jkun effettiva u demokratika. 
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Fuq kollox, il-Komunità Ewropea tal-Enerāija tindirizza t-tħassib taë-ëittadini tal-UE li jesprimu 
appoāā qawwi tal-idea, kif juri stħarriā reëenti tal-opinjoni pubblika. L-azzjoni purament nazzjonali 
dwar kwistjonijiet tal-enerāija saret irrilevanti, u sistema tal-enerāija li hi sostenibbli, b’saħħitha u li 
tħares ’il quddiem tista’ sseħħ biss f’il-livell Ewropew. 
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