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Il-politika Ewropea tal-enerġija hija fattur prinċipali sabiex tingħata spinta lill-integrazzjoni Ewropea 

bħala parti minn aġenda li tippromovi proġetti tanġibbli u l-benesseri għall-popli tal-Ewropa.  

 

Sabiex tiġi żgurata iktar koordinazzjoni tal-politiki nazzjonali fil-livell Ewropew hekk kif titlob il-

Komunità Ewropea tal-Enerġija (KEE), jeħtieġ li jiġu stabbiliti strumenti u mekkaniżmi li jagħtu lis-

soċjetà ċivili rwol effettiv fit-tfassil tal-politika.  

 

B’mod iktar speċifiku, il-KESE u n-Notre Europe–l-Istitut Jacques Delors jipproponu li ssir qabża 

kwalitattiva billi jistabbilixxu Djalogu Ewropew dwar l-Enerġija (DEE) li jkun miftuħ, trasparenti, 

koordinat u rikonoxxut kemm fl-Istati Membri kif ukoll bejniethom. Fil-perjodu medju, il-KESE u n-

Notre Europe–l-Istitut Jacques Delors jirrakkomandaw li jiġu implimentati dawn it-tliet inizjattivi: 

 

 It-tnedija ta’ sforz kbir favur l-għoti ta’ informazzjoni u s-sensibilizzazzjoni fost is-soċjetà 

ċivili dwar kwistjonijiet relatati mal-enerġija. L-għoti ta’ spinta lill-parteċipazzjoni tal-

pubbliku fl-għażliet tas-soċjetà dwar kwistjonijiet kruċjali bħall-enerġija jitlob sforz strutturat u 

kontinwu sabiex il-poplu jiġi infurmat u sabiex isir iktar konxju mill-kwistjonijiet politiċi, 

ekonomiċi, industrijali u ambjentali relatati. Qed nappellaw għal ċittadinanza attiva li taħseb fil-

ġejjieni tagħna fuq perjodu medju. 

 

 Nimxu lil hinn mill-Green Paper "Qafas 2030 għall-politiki tal-klima u l-enerġija", insaħħu l-

proċessi ta’ konsultazzjoni eżistenti tal-UE aktar 'il fuq fil-katina tal-proposti leġislattivi u 

regolatorji u nippromwovu dibattiti pubbliċi dwar il-ġejjieni tal-enerġija fl-Istati Membri 

kollha tal-UE. Dawn id-dibattiti – bħal dak li għaddej attwalment fi Franza – għandhom ikunu 

miftuħa u jkollhom l-għan li jikkontribwixxu għad-deċiżjonijiet politiċi filwaqt li jirriflettu 

perspettiva Ewropea fuq perjodu twil. 

 

 L-iżgurar li l-fehmiet tal-komunitajiet li jiġu kkonsultati jiġu kkunsidrati u rispettati wara 

konsultazzjonijiet lokali, nazzjonali u Ewropej. Il-KESE u n-Notre Europe–l-Istitut Jacques 

Delors jixtiequ jkollhom sehem fi proċess ta’ monitoraġġ tar-rispett ta' dawn il-fehmiet pubbliċi. 
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Nitolbukom tikkunsidraw mhux biss id-drittijiet iżda wkoll id-dmirijiet tagħkom bħala 

konsumaturi, produtturi u membri attivi tad-demokrazija ekonomika u soċjali. 

 

L-enerġija hija ġid komuni Ewropew. Il-governanza tal-istrateġiji Ewropej tal-enerġija għandha 

tinkorpora sfidi soċjetali u tinvolvi lill-pubbliku u lid-diversi atturi involuti b’mod sħiħ fil-proċess tal-

iżvilupp ta’ politika tal-enerġija Ewropea ġdida għall-2030.  Dan ikun ċentrali għall-effettività u s-

suċċess tagħhom. 

 

Il-KESE u n-Notre Europe–l-Istitut Jacques Delors jitolbu lill-Kunsill Ewropew jappoġġja l-

implimentazzjoni ta’ dawn l-inizjattivi li jippromovu l-isforzi tal-UE sabiex tantiċipa d-dibattiti tas-

soċjetà dwar it-tranżizzjoni enerġetika tal-Ewropa. Deċiżjoni f’din id-direzzjoni twassal messaġġ 

pożittiv u neċessarju lis-soċjetà ċivili Ewropea li jenfasizza l-importanza li l-Unjoni Ewropea tagħti 

liċ-ċittadini tagħha sena qabel l-elezzjonijiet Ewropej tal-2014. 
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