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SOMMARJU EŻEKUTTIV 

Dan l-istudju jesplora l-possibilitajiet għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-enerġija rinnovabbli 
biex jintlaħqu l-miri tal-Istrateġija Ewropa 2020, b’enfasi fuq il-livell reġjonali/lokali. Kemm l-
investimenti tal-Politika ta’ Koeżjoni f’din iż-żona biex jiġu appoġġjati l-miri tal-EU2020 u l-
effett ta’ dawn l-investimenti fuq l-iżvilupp soċjoekonomiku tar-reġjun ġew meqjusa. Bil-
valutazzjoni ta’ studji ta’ każijiet minn ħames reġjuni li jipproduċu enerġija rinnovabbli fl-
Unjoni Ewropea (UE), dan l-istudju jagħmel il-każ għal produzzjoni integrata ta’ enerġiji 
ħodor permezz tal-ħolqien ta’ netwerks tal-enerġija, faċilitajiet għall-ħżin tal-enerġija, 
infrastruttura intelliġenti tal-enerġija fid-djar u l-intrapriżi u impjanti ta’ koġenerazzjoni għas-
sħana u l-enerġija. L-attenzjoni tingħata lill-iskambju transnazzjonali tal-enerġija dejjem 
jikber, b’attenzjoni partikolari għal intrapriżi konġunti transkonfinali bejn il-pajjiżi ġirien u 
infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea akbar. 

F’konformità mal-Politika Reġjonali bħala element ewlieni għall-Istrateġija EU 2020, dan l-
istudju janalizza l-varjetà ta’ għażliet biex jiżdied l-appoġġ għall-estensjoni ta’ netwerks 
eżistenti u għall-ħolqien ta’ infrastruttura ġdida biex tkabbar il-potenzjal tal-enerġiji 
rinnovabbli.  
Aktar minn hekk, jevalwa kif il-proġetti li jiżviluppaw l-infrastruttura reġjonali għall-enerġija 
rinnovabbli qed jiġu ffinanzjati fil-perjodu ta’ programmazzjoni preżenti għall-Iffinanzjar 
Strutturali u li fih il-kwantità u l-kwalità. 

Fil-preżent, is-swieq tal-enerġija tal-UE qed jiffaċċjaw pressjoni minn azzjonijiet politiċi, p.eż. 
il-qtugħ tal-fluss tal-gass naturali mir-Russja, ċaqliq fil-prezzijiet tal-fjuwils fossili u fenomeni 
ta’ temp sever li jikkawża ħsara lill-istrutturi eżistenti u jpoġġi pressjoni fuq il-forniment tal-
enerġija matul il-perjodi ta’ sħana jew kesħa estremi. Minħabba d-diżastru tal-impjant tal-
enerġija Nukleari ta’ Fukushima fil-Ġappun, in-nazzjonijiet Ewropej reġgħu kkunsidraw mill-
ġdid il-programmi ta’ enerġija nukleari tagħhom, bil-Ġermanja tagħlaq l-aktar seba’ reatturi 
qodma tagħha. 

It-tbatijiet finanzjarji kkawżati mill-kriżi ekonomika mill-2008 għenu fi tnaqqis fil-konsum tal-
enerġija, u riluttanza biex isir investiment f’teknoloġiji ta’ enerġija nadifa. Effett pożittiv kien 
li b'mod involontarju naqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minħabba t-tnaqqis fil-konsum, 
madankollu din is-sitwazzjoni hija fraġli, u tista’ twassal għal ċaqliq lura għall-użu ta' impjanti 
tal-faħam u l-gass. Biex tiġi evitata din iż-żelqa lura, issa huwa l-aħjar żmien li jsir l-
investiment f'infrastrutturi tal-enerġija rinnovabbli minflok tal-fjuwils fossili, minkejja l-ispiża 
akbar inizjali. Id-dipendenza dejjem tikber tal-UE fuq fjuwils fossili impurtati u n-nuqqas ta’ 
faċilitajiet ta’ ħżin tal-enerġija biżżejjed iħalluha vulnerabbli għall-kriżijiet u għall-
kompetittività reġjonali, minħabba li d-differnza bejn ir-reġjuni tal-UE hija l-aktar evidenti fl-
aktar żoni esposti. 

Tliet kwistjonijiet ewlenin ġew identifikati fejn jidħlu swieq futuri tal-enerġija: 

Investimenti insuffiċjenti f’kapaċitajiet ġodda tal-enerġija, li jħallu infrastruttura 
dejjem tiqdiem kapaċi biss għal forniment inadegwat għall-bżonnijiet enerġetiċi tal-UE; 

Nuqqas ta' provvista ta' enerġija fossili (u sigurtà), minħabba li ħafna mis-sorsi u r-
riservi tad-dinja jinsabu barra mill-UE, it-trasport, kwistjonijiet politiċi u finanzjarji jistgħu 
jkunu kollha ostaklu għad-disponibilità tal-fjuwil fossili; 

L-ogħla domanda għall-enerġija (u sigurtà) issir problema matul il-perjodi ta’ temp aktar 
estrem, li jikkawża tensjoni akbar fuq il-provvista tal-enerġija. Il-politika tal-UE preżenti 
dwar l-enerġija tikkunsidra li l-għanijiet ċentrali huma s-sigurtà tal-forniment, il-
kompetittività u s-sostenibilità. Biex tilħaq dawn l-għanijiet qiegħda ssegwi politika ta' 
deregolazzjoni sabiex tħeġġeġ il-kompetittività li twassal għal prezzijiet baxxi għall-
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konsumatur, u biex tgħaqqad swieq reġjonali frammentati f’forniment tal-enerġija pan-
Ewropew biex tiżgura s-sigurtà. Billi tistinka għal tnaqqis globali fil-konsum tal-fjuwil fossili, 
benefiċċju doppju huwa kemm tnaqqis fl-emissjonijiet tas-CO2 u dipendenza fuq fornituri 
esterni ta’ fjuwils fossili, b’hekk tkun qed tappoġġja kemm is-sostenibilità kif ukoll is-sigurtà 
tal-għanijiet tal-provvista.  
Din l-enerġija ser tiġi sostotwita minn sorsi rinnovabbli bħall-enerġija mir-riħ, bijofjuwils u 
enerġija tax-xemx, li tista’ tiġi sfruttata fuq l-art tal-UE u permezz ta’ impjanti l-barra mill-
kosta. 

Aktar minn hekk, l-hekk imsejħa “għanijiet 20-20-20” li għandhom jintlaħqu sal-2020 
jinkludu 20 % tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra mqabbla mal-1990, sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli (RES) li jipprovdu 20 % tal-enerġija kollha użata fl-UE, u 20 % anqas użu tal-
enerġija minn xenarju simili fejn ma ttieħdu ebda miżuri lejn is-sostenibilità. 

L-implimentazzjoni tal-enerġija rinnovabbli u l-miżuri tal-effiċjenza tal-enerġija bħalissa 
jinsabu f’idejn kull wieħed mill-Istati Membri, u m’hemm ebda leġiżlazzjoni li tkopri l-UE 
kollha. L-Istati Membri jingħataw miri speċifiċi, madankollu l-Kummissjoni Ewropea 
tissuġġerixxi politiki fuq il-livell tal-UE biex tgħin tħaffef il-proċess u tiżgura s-swieq integrati. 
Hija pproponiet diversi rimedji biex tilħaq Ewropa b’enerġija effiċjenti, ewlieni fosthom it-titjib 
tal-effiċjenza fl-industriji ġeneralment mhux sfruttati tal-kostruzzjoni u t-trasport, bħal 
ħtiġijiet għal użu akbar ta’ Ekodisinn u infrastruttura għall-vetturi elettriċi.  
Il-Kummissjoni Ewropea tikkunsidra l-infrastruttura tal-enerġija preżenti bħala inadegwata 
biex tgħaqqad u taqdi l-Ewropa kollha u tirrikonoxxi l-isfidi biex titjieb kemm mis-settur 
privat kif ukoll minn gvernijiet nazzjonali, għalhekk tipproponi li tintroduċi direttivi minn fuq 
għal isfel mil-livell tal-UE biex jiġu mmodernizzati u interkonnessi b’mod suffiċjenti n-
netwerks nazzjonali tal-enerġija bl-għan eventwali ta’ suq waħdieni Ewropew. Minħabba li r-
riżultat ta’ ħafna Riżorsi tal-Enerġija Rinnovabbli (RES) ivarjaw skont il-mudelli tat-temp, 
infrastruttura konnessa tajjeb tista’ tipprevjeni kriżijiet futuri billi tirfed il-provvista li tista’ 
faċilment tiġi trasportata permezz tan-Netwerk tal-Enerġija Ewropew. Miżuri addizzjonali 
bħall-‘ismart meters’ biex juru lill-konsumatur il-konsum tagħhom tal-enerġija b'mod 
trasparenti, jistgħu jitwaħħlu fi 80 % tad-djar tal-UE sal-2020. 

Il-politika Reġjonali għandha rwol importanti f’dan il-kuntest. Madankollu, filwaqt li l-enerġiji 
rinnovabbli komparattivament jirċievu aktar appoġġ mill-Fond tal-Iżvilupp Reġjonali Ewropew 
(FEŻR) minn elettriku konvenzjonali, fir-rigward tal-baġit globali u l-kontribut tal-UE s-sehem 
totali ta’ appoġġ għall-infrastruttura tal-enerġija rinnovabbli jammonta għal 4 % tal-
kontribuzzjoni sħiħa tal-FEŻR tal-UE bbaġitjata għall-2007-2013. Fondi akbar għal pajjiżi tan-
Nofsinhar u l-Lvant tal-Ewropa jirriflettu territorjalment ir-rwol tal-Politika ta’ Koeżjoni għall-
investimenti tal-infrastruttura, b’pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali u tat-Tramuntana jirċievu l-anqas 
ammont ta' appoġġ għall-infrastruttura tal-enerġija rinnovabbli. B'kollox, l-ammont ta’ 
ffinanzjar tal-FEŻR f’dan il-qasam huwa pjuttost baxx, speċjalment fl-appoġġ tal-investimenti 
fin-netwerks tal-enerġija. 

L-akbar żewġ sorsi ta’ politika diretta kofinanzjata tal-UE ta’ fondi għal appoġġ u promozzjoni 
ta’ enerġija effiċjenti u rinnovabbli huwa l-programm Ewropa għall-Enerġija Intelliġenti (IEE) 
u l-Fond għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR).  Il-pjan IEE jiffinanzja proġetti individwali bbażati fuq 
sejħa għal proposta, u l-FAEŻR jiffinanzja primarjament l-enerġija tal-bijomassa relatata mal-
produzzjoni agrikola. Madankollu, iż-żewġ sorsi jikkontribwixxu biss somom żgħar fi stampa 
aktar wiesgħa. Aktar iffinanzjar jista’ jsir aċċessibbli permezz ta’ varjetà ta’ programmi bħall-
Assistenza Konġunta għall-Appoġġ ta’ proġetti fir-Reġjuni Ewropej (JASPERS), ir-
Riżorsi Ewropej Konġunti għall-Impriżi Mikro sa Medji (JEREMIE), l-Appoġġ Konġunt 
Ewropew għall-Investiment Sostenibbli fiż-Żoni tal-Ibliet (JESSICA) u sorsi bħall-
Bank Ewropew tal-Investiment (BEI). 
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STUDJU TAL-KAŻIJIET 

Kienu magħżula disa’ reġjuni bħala studji ta’ każijiet u kienu analizzati skont il-miżuri 
eżistenti u futuri għall-infrastruttura tal-enerġija rinnovabbli u l-benefiċċji tagħhom għall-
iżvilupp soċjali, ekonomiku u territorjali. Kull studju ta' każ jelabora fuq is-suġġetti li ġejjin:  

 Kompatibilità, komplementarjetajiet u effiċjenza tal-Fondi Reġjonali tal-UE li 
jappoġġjaw din l-infrastruttura 

 Responsabilità tal-atturi varji involuti fit-twaqqif tal-infrastruttura u l-
immaniġġjar tal-appoġġ (governanza f’bosta livelli) 

 L-impatti tal-iżvilulpp ekonomiku, soċjali u territorjali tal-investimenti. 

Żewġ postijiet fl-Awstrija ġew magħżula hekk kif implimentaw varjetà ta’ azzjonijiet 
b’suċċess għall-użu tal-enerġija rinnovabbli. Güssing f’Burgenland u Vöckla-Agar fl-Awstrija 
ta’ fuq jirrappreżentaw reġjuni ekonomiċi, ġeografiċi u storiċi differenti tal-pajjiż u kellhom 
livelli differenti ta’ suċċess fl-użu tal-enerġija rinnovabbli. Güssing hija eżempju tal-aħjar 
prattika, bit-trasformazzjoni ta' reġjun periferali li qabel kien fqir bi prospetti skoraġġanti 
f’mudell ta’ sostenibilità bil-produzzjoni tal-enerġija kollha tagħha ġejja minn sorsi 
rinnovabbli. Il-produzzjoni tal-enerġija tagħha hija taħlita ta’ bijomassa lokali, enerġija solari 
u fotovoltajka, u llum 27 impjant tal-enerġija deċentralizzat fid-distrett ta’ Güssing jiġġenera 
biżżejjed enerġija żejda biex jagħmel profitt biex jerġa’ jinvesti fl-iffinanzjar tar-RES.  
Bil-maqlub, Vöckla-Agar  tinsab f’reġjun industrijali sinjur tal-Awstrija, viċin ta’ ċentri 
ekonomiċi kbar. L-istrateġija tiegħu tinvolvi Ċentru ta’ Teknoloġija li jippromwovi attivitajiet 
intraprenditorjali innovattivi fis-sostenibilità u t-tixrid ta’ ideat għall-effiċjenza fl-enerġija, iżda 
għadu ma laħaqx il-miri tiegħu ta’ effiċjenza biex isir reġjun mudell. Bħal f’Güssing, l-għan 
f’dan ir-rigward mhux li s-sistema tal-enerġija ssir sostenibbli, iżda wkoll biex issostni l-
ekonomija lokali, biex iżżomm kemm jista’ jkun valur miżjud fir-reġjun, tiżgura l-impjiegi 
eżistenti u toħloq il-ġodda u tipproteġi l-għajxien tal-bdiewa. L-istrateġija f’Vöckla-Ager hija 
ta' ħidma fost is-setturi u l-ħarsien tad-diversità. 

Madeira u l-gżejjer tal-Azores fil-Portugall jiffaċċjaw sfidi speċjali bħala arċipelagi iżolati, 
bi tqassim tal-popolazzjoni u sitwazzjonijiet ekonomiċi differenti. Minħabba li huma mbiegħda 
ħafna minn ċentri ta’ popolazzjoni sostanzjali, l-aċċess huwa ristrett għas-swieq tal-enerġija 
interni u għandhom iġorru magħhom spejjeż għolja ta’ transitu tal-fjuwil jew jipproduċu l-
enerġija huma stess. Madeira tuża l-enerġija idroelettrika, mir-riħ, mill-ħruq tal-iskart u 
fotovoltajka, li l-iżvilupp tagħhom kien fil-parti l-kbira tiegħu kofinanzjat mill-FEŻR. L-impjant 
tal-enerġija tagħha ta’ Socorridos għandu l-kapaċità li jaħżen l-enerġija matul perjodi anqas 
intensivi, u b’hekk itejjeb l-effiċjenza tal-enerġija tal-gżira. L-gżejjer tal-Azores għandhom 
ħafna potenzjal mhux sfruttat għall-enerġija rinnovabbli, b’mod partikolari dik geotermali 
minħabba l-pożizzjoni tagħha viċin il-fault-line. Fil-preżent, żewġ impjanti ġeotermali 
jipprovdu 40 % tal-enerġija tagħha, u l-elettriku mir-riħ u mill-ilma jintużaw ukoll fuq il-ġżira. 
Fil-perjodu bejn l-2000-2007, l-Azores kien wieħed mill-aktar reġjuni b’enerġija effiċjenti tal-
UE. Fiż-żewġ żoni, qed jittieħdu diversi inizjattivi sabiex jiġi esplorat u espandut l-użu tal-RES 
u sabiex jiġu żviluppati forom ġodda ta’ produzzjoni ta’ enerġija (p.e.ż. mill-mewġ, marea, 
idroġenu). Dawn il-gżejjer irċevew aktar appoġġ mill-inizjattivi ta’ ffinanzjar tal-UE mill-istudji 
tal-każijiet l-oħra in kwistjoni, li kellhom rwol importanti fl-iżvilupp tal-kapaċitajiet ta’ 
produzzjoni ta’ enerġija rinnovabbli.  
Ir-Rumanija ssegwi approċċ ċentralizzat lejn il-Politika Reġjonali, li huwa r-raġuni għaliex 
ebda reġjun partikolari fil-pajjiż ma kien individwat bħala studju ta’ każ. Filwaqt li l-pajjiż 
huwa kopert sew b’netwerks tal-elettriku, l-infrastruttura dejjem tiqdiem tagħha (li 30 % 
minnha ġiet mibnija fis-sittinijiet) qed tikkawża telf sinifikanti tul il-ktajjen tal-provvista tal-
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enerġija, imħeġġa minn domandi għolja dejjem jikbru mill-ekonomija li qed tikber. 
Madankollu, il-potenzjal għall-iżvilupp tas-Sorsi tal-Enerġija Rinnovabbli huwa għoli, l-aktar 
minn bijomassa solida, enerġija mill-ilma, enerġija ġeotermali, u mir-riħ, din tal-aħħar b'mod 
partikolari fuq il-kosta tal-Baħar l-Iswed u fiż-żoni muntanjużi. L-UE poġġiet mira ta’ 24 % 
produzzjoni ta’ enerġija rinnovabbli għar-Rumanija sal-2020, iżda ġew identifikati wkoll 
bżonnijiet ta’ investiment u spejjeż ta’ xogħol kbar bħala ostakli ewlenin għall-
implimentazzjoni b’suċċess tal-kapaċità ta’ ġenerazzjoni miżjuda. Bħala Stat Membru ġdid, ir-
Rumanija għandha ftit esperjenza bil-fondi tal-UE, u bħalissa qed tinvesti ftit li xejn fis-sorsi 
tal-enerġija rinnovabbli, madankollu dan jista’ jinbidel fil-futur qrib.  
L-Isvezja tħares lejn l-Isvezja tat-Tramuntana bħala reġjun li jospita eżempji ta’ prattika 
tajba kif ukoll potenzjal mhux użat. Hija żona ftit li xejn abitata b’riżorsi naturali favorevoli 
għall-enerġija mill-ilma, enerġija mir-riħ u bijoenerġija. L-ammont enormi ta’ art disponibbli u 
nuqqas ta’ interess konkorrenti joħolqu kundizzjonijiet eċċellenti għall-esplojtazzjoni tal-
enerġija, u r-reġjun diġà ilu jipproduċi l-enerġija mill-ilma għal aktar minn 100 sena; impjanti 
bħal dawn li jinsabu mal-pajjiż kollu jiġġeneraw 50 % tal-enerġija tal-Isvezja. Il-produzzjoni 
tal-Isvezja tat-Tramuntana ta’ tisħin, bijogass, enerġija mir-riħ, fjuwils irfinuti u bijomassa 
tista’ tiżdied b’mod sinifikattiv, iżda qiegħda tiffaċċja ostakli bħat-trażmissjoni fin-netwerk 
nazzjonali minħabba li tinsab f’post imbiegħed u minħabba n-nuqqas ta’ infrastruttura 
żviluppata biżżejjed biex timmaniġġja ammonti kbar ta’ enerġija li tista’ tiġi prodotta. Hemm 
ftit potenzjal mhux użat fin-netwerk preżenti, għalhekk jeħtieġ li jkun imsaħħaħ ħafna sabiex 
tiġi mkabbra l-produzzjoni. Aktar min hekk, il-gvernijiet muniċiipali jservu ta’ xkiel għat-tisħiħ 
tan-netwerk, minħabba li xi muniċipalitajiet ma jagħrfux l-enerġija rinnovabbli bħala 
industrija ta’ tkabbir, u jimplimentaw politiki saħansitra biex jiskoraġġuha. Minħabba li l-
awtoritajiet lokali għandhom ħafna influwenza fl-Isvezja, l-istabbiliment ta’ sistemi ta’ 
kumpens jew l-enfasi fuq eżempji tajba ta’ kif muniċipalità jew reġjun jista’ jibbenefika minn 
investimenti fl-infrastruttura għall-enerġija rinnovabbli jistgħu jkunu neċessarji biex jiġi 
stimulat il-progress f’dan il-qasam. 

Fir-Renju Unit, l-Iskozja u Wales iservu ta’ studju ta’ każijiet, it-tnejn li huma b’potenzjal 
għoli fil-produzzjoni ta’ enerġija rinnovabbli, iżda fi stadji differenti tal-infrastruttura. Il-
programm ta’ rabtiet Irlanda-Skozja dwar l-Istudju tal-Enerġija (ISLES) iħares lejn żewġ 
postijiet ’il barra mill-kosta tar-Renju Unit bħala kandidati ewlenin għall-iżvilupp ta’ netwerk 
enormi ’l barra mill-kosta li juża l-enerġija mir-riħ, mill-marea u mill-mewġ; Il-Kunċett tat-
Tramuntana f’ibħra Skoċċiżi u l-Kunċett tan-Nofsinhar tal-kosta ta’ Wales. Minħabba li l-
Iskozja bħalissa għandha sa kwart tar-riżorsi tal-enerġija tar-riħ u mill-marea ’l barra mill-
kosta tal-Ewropa, il-gvern stabbilixxa miri ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli ambizzjużi, bit-
tama li jikkapitalizza fuq dan ir-riżors vast u jpoġġi n-nazzjon bħala mexxej globali fl-
innovazzjoni, l-iżvilupp u l-użu tal-enerġija rinnovabbli. Ħafna mill-impjanti tal-enerġija 
jinsabu f’żoni periferali u jibbenefikaw minn Fondi Strutturali. Bħala parti mill- “Istqarrija 
dwar il-Politika tal-Enerġija, Rivoluzzjoni b’Karbonju Baxx”, Wales biħsiebha tirdoppja l-
ammont ta’ elettriku li qed tiġġenera bħalissa minn sorsi rinnovabbli sal-2025, b’40 % jiġi 
mll-baħar, terz mir-riħ u l-bqija mill-enerġija sostenibbli tal-bijomassa jew proġetti iżgħar li 
jużaw ir-riħ, ix-xemx, l-ilma jew il-bijomassa indiġena. Madankollu fil-preżent, Wales għad 
jonqosha l-kapaċità ta’ netwerk fuq l-art suffiċjenti, u l-kwistjoni ta’ governanza fuq ħafna 
livelli poġġiet ostaklu kbir għall-adozzjoni tal-enerġija rinnovabbli, minħabba d-dewmien ta’ 
konnessjoni ta’ proġetti tar-riħ ma’ netwerk fuq l-art. 

 

Dan l-istudju poġġa “misitoqsijiet kardinali” li ġew stipulati fit-Termini ta’ Referenza, u l-
iskoperti jfittxu li jwieġbu dan li ġej: 

 Liema infrastruttura reġjonali hija meħtieġa biex tagħti spinta lill-użu ta’ 
enerġiji rinnovabbli? 

10 



Infrastruttura għal enerġiji rinnovabbli: fattur ta’ żvilupp lokali u reġjonali 
 

Taħlita ta’ infrastruttura fuq il-livell reġjonali ser tkun meħtieġa biex tagħti spinta ’l quddiem 
lill-użu tal-enerġija rinnovabbli. Il-vantaġġi partikolari ta’ reġjun (p.eż. l-enerġija mir-riħ, 
bijomassa, ġeotermali, eċċ.) għandhom jiġu identifikati u użati bl-aħjar mod, proċess li jinsab 
fi trieqtu kif evidenzjat mir-reġjuni ta' studji ta' każijiet. Biex jiġi trattat l-iżbilanċ fl-enerġiji 
rinnovabbli disponibbli fl-UE, strutturi ta' netwerks għandhom jissaħħu u jiġu integrati biex 
jinħoloq suq tal-enerġija pan-Ewropew li kapaċi jwassal dawn l-enerġiji lir-reġjuni kollha. 
Netwerks intelliġenti, kif maħsuba mill-pjan tal-politika tal-enerġija  tal-Kummissjoni Ewropea 
ser ikunu relevanti b’mod partikolari fil-futur. 

 Liema huma l-miżuri prinċipali fil-preżent biex tiġi promossa l-
infrastruttura għall-enerġiji rinnovabbli fil-programmi tal-FEŻR u 
pjanijiet nazzjonali ta’ enerġija rinnovabbli u jikkumplimentaw lil xulxin 
jew għandhom elementi komuni? 

L-iffinanzjar tal-FEŻR irriżulta li hu minimu f’investiment fl-infrastruttura tal-enerġija 
rinnovabbli fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan l-istudju; pjuttost l-appoġġ tiegħu jinsab aktar 
fil-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u f’miżuri effiċjenti tal-enerġija. Minħabba appoġġ 
globali dgħajjef ta’ infrastruttura tal-enerġija rinnovabbli, il-programmi tal-FEŻR  u l-Pjanijiet 
tal-Enerġija Nazzjonali Rinnovabbli ma jikkontradixxux lil xulxin. 

 Għaliex l-investimenti tal-Politika ta’ Koeżjoni fl-infrastruttura reġjonali 
għall-enerġija rinnovabbli mxew bil-mod s'issa? 

Ir-riżultati juru li l-infrastruttura tal-enerġija rinnovabbli hija b’mod speċjali diffiċli biex tiġi 
ffinanzjata, minħabba li hemm ftit inċentivi għal investituri privati u l-loġika amministrattiva 
f’ħafna Stati Membri tinvolvi livelli u fergħat differenti ta’ gvern fil-politika tal-enerġija, li 
twassal għal telf ta’ frizzjoni enormi tal-istrateġiji ta’ ffinanzjar b’riżultat ta’ spejjeż ta’ 
tranżazzjonijiet għolja għalxejn għall-benefiċjarji tal-fondi. L-esperjenza u l-għarfien fl-
immaniġġjar tal-fondi tal-UE huma prerekwiżit essenzjali biex jiġi ssalvagwardjat il-konsum 
tal-fondi, u d-diffikultajiet fl-għoti tal-fondi lill-benefiċjarji t-tajba hija evidenzjata mill-istudju 
tal-każ tar-Rumanija. 

 Kif jistgħu partijiet interessati reġjonali u nazzjonali jiġu mħeġġa 
jinvestu aktar fl-infrastruttura għall-enerġiji rinnovabbli? 

L-akbar ostakli għal aktar appoġġ mill-FEŻR huma kundizzjonijiet ta’ swieq kumplessi u oqfsa 
regolatorji, li huma l-kwistjoni prinċipali tat-tentattivi tal-liberalizzazzjoni tas-suq tal-enerġija 
tal-UE; madankollu ma wrewx effetti fuq skala kbira s’issa. Il-Kummissjoni Ewropea, il-
gvernijiet tal-Istati Membri u r-regolaturi għandhom jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex 
ineħħu dawn l-ostakli sabiex titħaffef l-integrazzjoni tan-Netwerk tal-Elettriku Ewropew, biż-
żieda fis-sigurtà tal-provvista. Kooperazzjoni aktar mill-qrib fl-Organizzazzjonijiet tal-
Istandards Tekniċi Ewropej (TSO) ittejjeb il-fluss tal-elettriku, li min-naħa l-oħra jżid is-
solidarjetà bejn il-pajjiżi matul żminijiet diffiċli. Investimenti reġjonali/lokali għandhom 
isegwu pjanijiet integrati deċiżi fuq livelli varji ta’ politika nazzjonali u tal-UE, li jfisser li 
Pjanijiet Nazzjonali tal-Enerġija Rinnovabbli għandhom ikunu marbuta aktar mill-viċin u 
b’mod aktar effettiv ma’ strateġiji ta’ ffinanzjar nazzjonali tal-UE. 

 

 

 

 X’inhuma d-differenzi bejn l-Istati Membri f’dan il-Kuntest u x’inhuma r-
raġunijiet għall-problemi skoperti? 

Id-differenzi li ġejjin ġew identifikati: Il-mekkaniżmi ta’ governanza ġenerali għall-
immaniġġjar tal-Politika Reġjonali u l-iżvilupp territorjali jvarjaw, bi stati federali juru telf ta’ 
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frizzjoni akbar minn dawk ċentrali. It-tqassim fil-poter tas-swieq fis-swieq tal-enerġija hija 
affettwata mill-politika, p.eż. ekonomiji b'fornituri tal-enerġija kkontrollati politikament 
jistgħu jipprevjenu l-iżvilupp ta’ sistemi alternattivi ta’ forniment tal-enerġija. Prijoritajiet ta’ 
politika nazzjonali jistgħu wkoll ikunu ta’ xkiel għall-investiment fl-enerġija rinnovabbli fejn il-
preċedenza tal-fondi tkun xi mkien ieħor. 

 X’inhi r-relevanza ta’ governanza fuq ħafna livelli, immaniġġjar komuni 
u l-potenzjal ta’ sħubijiet pubbliċi-privati għall-investimenti fl-enerġija 
rinnovabbli? 

Sal-lum, il-governanza fuq ħafna livelli kienet aktar ostaklu milli fattur ta' appoġġ. Il-livelli ż-
żejda ta’ burokrazija jikkawżaw dewmien u ostakli għall-implimentazzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli. 

 X’inhu l-potenzjal ta’ kooperazzjoni transkonfinali u ta’ strateġiji 
makroreġjonali fl-infrastruttura tal-enerġija rinnovabbli? 

It-trażmissjoni tal-enerġija transkonfinali hija vitali sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tal-forniment. 
Il-kundizzjonijiet ġeografiċi fl-Ewropa joffru ħafna postijiet fejn żewġ nazzjonijiet jistgħu 
jisfruttaw flimkien b’mod effettiv riżorsa naturali, għalhekk sinerġiji transnazzjonali jistgħu 
jgħinu fil-kapaċità tal-produzzjoni tal-enerġija. L-analiżi tindika li l-interessi nazzjonali 
għadhom jieħdu l-preċedenza, madankollu investimenti fuq skala kbira fin-netwerk tal-
vultaġġ għoli huma pass fid-direzzjoni t-tajba. 

 Kif jistgħu l-effetti territorjali, soċjali u ekonomiċi potenzjali tal-enerġija 
rinnovabbli  għall-iżvilupp tar-reġjuni jiġu proġettati? 

Huwa diffiċli li wieħed jattribwixxi direttament l-effetti soċjoekonomiċi lil ħafna mill-
investimenti iżda jistgħu jiġu osservati effetti pożittivi fuq l-infrastruttura, ix-xogħol, il-valur 
miżjud reġjonali u t-tnaqqis tal-emissjoni tas-CO2 tal-enerġija rinnovabbli, minħabba li 
tnaqqis fl-infiq fuq fjuwils fossili jippermetti għal infiq akbar  pubbliku fuq strutturi ta’ żvilupp 
soċjoekonomiċi u titjib fl-infrastruttura tal-enerġija. 

Biex tintlaħaq l-isfida li tiġi ffaċċjata fil-ħżin industrijali tal-elettriku, ġew proposti 
soluzzjonijiet varji għat-titjib tal-provvista tal-enerġija rinnovabbli bħan-‘netwerks intelliġenti’ 
li jkunu jeħtieġu investimenti kbar. Tariffi ta’ trażmissjoni u distribuzzjoni  jkollhom jerġgħu 
jiġu riveduti mill-ġdid (u miżjuda) sabiex jiġu inċentivati l-operaturi tan-netwerks biex 
jinvestu kif ikun meħtieġ. 

VULNERABILITÀ 

Sabiex jiġu assessjati l-bżonnijiet tal-futur u l-enfasi ta’ appoġġ huwa neċessarju li jiġi 
analizzat fejn il-bżonn territorjali jindika appoġġ bħal dan. Ir-reġjuni kollha tal-UE ġew 
assessjati għal indikaturi ta’ vulnerabilità f’kapaċitajiet ġodda ta’ enerġija u suxxettibilità 
għan-nuqqas tal-fjuwils fossili. Dipendenti ħafna fuq il-fjuwils fossili, l-Ewropa bħalissa 
timporta 53.1 % tal-enerġija primarja kkonsmata. Il-vulnerabilità għan-nuqqas ta’ fjuwils 
fossili turi distinzjoni ċara bejn l-Ewropa tal-Punent u l-Ewropa tal-Lvant. Ħafna reġjuni fl-
Ewropa tal-Punent – ħlief l-Irlanda – huma ppreparati għal nuqqas fil-forniment tal-enerġija 
fossili filwaqt li fl-Ewropa tal-Lvant il-vulnerabilità hija ’l fuq il-medja, bir-Rumanija u l-Istati 
Baltiċi jkunu l-aktar vulnerabbli. Il-Prodott domestiku gross (PDG) per capita huwa l-fattur li 
jwassal għall-vulnerabilità; PDG għoli jirrappreżenta kapaċità adattiva għolja fl-Ewropa tal-
Punent vs PDG baxx fl-Ewropa tal-Lvant u l-Irlanda. 

KONKLUŻJONI 
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Biex jintużaw dawn is-sejbiet biex jiġu identifikati reġjuni adattati li fihom għandha tingħata 
spinta lill-investiment fl-infrastruttura tal-enerġija rinnovabbli, huwa meħtieġ li jitqabblu l-
mapep ta’ vulnerabilità mal-pjan tal-Kummissjoni Ewropea għall-enerġija rinnovabbli. Ir-
reġjuni tal-Ewropa huma differenti fl-adattabilità għall-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u 
speċjalment fil-modi ta’ produzzjoni ta’ enerġija rinnovabbli li hija r-raġuni għaliex l-
ibbilanċjar tal-forniment u d-domanda bejn ir-reġjuni u fi ħdan ir-reġjuni ser tkun bżonjuża 
meta titwitta t-triq lejn miri politiċi tal-enerġija tal-UE u lejn it-tnaqqis tad-dipendenza fuq il-
fjuwils fossili. Il-politika reġjonali hija mezz essenzjali biex dan isir b’suċċess minħabba li 
approċċ aktar reġjonalizzat ta’ appoġġ lill-infrastruttura rinnovabbli jkun bżonjuż fil-futur. 

Dawn il-fatturi ewlenin għandhom jintlaħqu għall-iżvilupp ulterjuri tal-enerġiji rinnovabbli: 

Żieda fl-investiment fis-saħħa reġjonali tal-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli – 
p.eż. il-potenzjal tal-enerġija mir-riħ kif ukoll l-enerġija tax-xemx f’reġjuni tan-Nofsinhar, u 
enerġija tal-bijomassa f’reġjuni b’densità ta’ foresti fejn il-potenzjal għadu ma ntlaħaqx. 

Id-differenza bejn enerġija rinnovabbli ta’ “teknoloġija għolja” (elettriku) u 
enerġija rinnovabbli ta’ “teknoloġija baxxa” (sħana) ser tkun bżonjuża għal użu aktar 
effettiv u effiċjenti ta’ dawn il-forom ta’ enerġija. Ikun neċessarju li ssir distinzjoni aħjar ta’ 
liema provvista ta’ enerġija tkopri liema domanda ta’ enerġija.  

L-istabbiliment ta’ soluzzjonijiet ta’ netwerks intelliġenti flimkien ma’ soluzzjonijiet 
b’vultaġġ għoli TEN se jissalvagwardjaw it-tqassim aħjar tal-enerġija relattivament siewja 
mill-elettriku. L-ostakli tal-istruttura tas-suq għandhom jiġu indirizzati sabiex jiġi stabbilit 
skambju bla xkiel u effiċjenti fuq dan il-livell. 

L-aktar reġjuni vulnerabbli fejn jidħlu nuqqas ta’ provvista tal-enerġija u dipendenza fuq 
fjuwils fossili għandhom ikunu mmirati għal appoġġ mill-UE/nazzjonali sabiex jiġu 
miġġielda dawn il-vulnerabilitajiet fuq żmien twil. 

 

 

 

 


