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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

 INTRODUZZJONI

Il-Kummissjoni Ewropea pproponiet ftehimiet ma' żewġ oqsma tal-politika, b'wieħed ikun l-
ekonomija u l-ieħor is-sigurtà tal-enerġija. L-argument favur azzjoni immedjata hija reazzjoni 
għas-sejħa tal-Kunsill Ewropew biex il-Kummissjoni tipproponi lista ta' proġetti konkreti1, 
biex tkun stimulata l-ekonomija Ewropea meta jitqiesu kemm in-neċessità biex ikun żgurat 
bilanċ ġeografiku adegwat kif ukoll il-kapaċità għal implimentazzjoni rapida.

Fl-istess ħin tal-kriżi finanzjarja u r-reċessjoni globali, l-Ewropa ġarrbet l-effetti ta' 
fluttwazzjonijiet kbar mingħajr kontroll fil-prezz taż-żejt mhux rafffinat kif ukoll qtugħ 
serju u ripetut fil-forniment tal-gass mir-Russja. Hija identifikat ukoll ħtieġa ċara biex 
ikun żgurat li minkejja r-reċessjoni, investiment fl-iżvilupp u sfruttar ta' sorsi ta' 
enerġija rinnovabbli jkomplu b'pass kompatibbli mal-ambizzjonijiet.

Għalhekk il-proposta tal-Kummissjoni għal investiment hija mibnija fuq tliet pilastri ewlenin:

 L-interkonnessjonijiet tan-netwerks tal-gass u tal-elettriku;

 Il-ġbir u l-ħżin tal-karbonju,

 Proġetti tal-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta

Din il-proposta għalhekk tistabbilixxi proċeduri u metodi biex tkun disponibbli għajnuna 
finanzjarja li tistimola l-investiment fil-ħolqien ta' netwerk integrat tal-enerġija Ewropew li 
kapaċi jiżgura titjib fis-sigurtà tal-provvista filwaqt li jsaħħaħ il-politika tal-Unjoni u jitnaqqsu 
l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra. 

Il-ħolqien ta' netwerk pan-Ewropew tal-enerġija interkonnessa mhuwiex kunċett ġdid. L-
Unjoni Ewropea diġà tiffinanzja proġetti ta' trażmissjoni tal-elettriku u l-gass li huma ta' 
interess Ewropew. Baġit annwali ta' 25 miljun euro jintefaq primarjament bħala appoġġ 
għal studji ta' fattibilità. Bosta mill-proġetti jaqsmu l-fruntieri nazzjonali jew 
għandhom influwenza fuq bosta Stati Membri tal-UE. Din il-proposta għandha tidher li 
tikkumplimenta dan il-pjan u tidħol perfettament fil-politika tal-enerġija attwali tal-UE.

 IS-SIGURTÀ U D-DIVERSITÀ TAL-FORNIMENT U L-KONTROLL TAL-EMISSJONIJIET 
TAL-KARBINJU

Il-kontroll tal-emissjonijiet tal-karbonju u l-iżvilupp ta' riżorsi tal-enerġija rinnovabbli 
alternattivi huwa essenzjali għall-politiki Ewropej kollha. Mingħajr miżuri realistiċi, 
rapidi u effettivi meħuda fil-livelli kollha ta' tmexxija, l-Unjoni mhux se tkun tista' 
tilħaq il-miri tagħha li tnaqqas l-emissjonijiet tal-karbonju sal-2020 jew li tiżgura 
pożizzjoni kompetittiva dominanti għas-settur tagħha tal-enerġija fis-suq globali meta l-
ekonomija tirkupra. Ħarsa ħafifa lejn id-distibuzzjoni tas-sorsi tal-enerġija fl-Unjoni 

                                               
1 Il-Kunsill Ewropew ta' Diċembru 11/l2/2008.
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turi li huwa ċar li għall-futur previst, il-faħam u d-derivattivi tal-faħam se jkomplu 
jkunu sorsi ewlenin tal-enerġija għall-produzzjoni tal-elettriku u l-azzar. Fil-preżent il-
power stations li jaħdmu bil-faħam jammontaw għal 20% tal-emissjoni ta' CO2 tal-UE 
u l-industrija tal-enerġija Ewropea tidher lesta biex tibni 40 power station oħra li 
jaħdmu bil-faħam matul il-ħames snin li ġejjin1. Iffaċċjat b'din il-probabilità t-
teknoloġija tal-ħżin tal-karbonju mhijiex possibilità, iżda ħtieġa realistika u assoluta.

Ovvjament l-iżvilupp ta' teknoloġiji li kapaċi jiġġeneraw l-elettriku fuq bażi sostenibbli 
bħall-enerġija ġġenerata mir-riħ u mill-enerġija solari trid mhux biss tkompli iżda tkun 
imħaffa, u dawn il-proġetti li ġew identifikati li għandhom l-aktar ċans ta' suċċess għall-
implimentazzjoni fuq medda qasira sa medja, għandhom jitħeġġu minn kulħadd.
Madankollu wieħed ikun qiegħed biss joħlom biex jimmaġina li dawn it-teknoloġiji se 
jkunu jistgħu jilħqu l-bżonnijiet tal-enerġija kollha tal-Unjoni fi żmien il-perjodu 
stipulat. Hija l-medda kollha tat-teknoloġiji li jipproduċu l-enerġija li l-Unjoni trid 
tikseb. Din il-proposta tal-Kummissjoni hija reazzjoni immedjata biex jintlaħqu l-
bżonnijiet għall-adattazzjoni u l-koordinazzjoni tal-politika tal-enerġija biex jintlaħqu l-
kontinġenzi tal-preżent. 

Il-kundizzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji globali u lokali huma 'l bogħod sew milli 
jwasslu għal żieda fl-investimenti fil-qasam tar-riċerka tal-enerġija u fil-proġetti ta' 
infrastruttura. Madankollu biex ikun żgurat il-forniment sigur tal-enerġija fil-futur fl-
Unjoni jeħtieġ li jkun hemm livell ġenerali ta' stokks nazzjonali ta' riżerva kif ukoll il-
possibilità li jkun hemm riżorsi disponibbli f'postijiet u f'reġjuni li jistgħu jiltaqgħu ma' 
problemi ta' provvista jew disponibilità. B'din il-perspettiva u sabiex ikunu evitati n-
nuqqasijiet tal-enerġija li ċerti Stati Membri ripetutament iltaqgħu magħhom fl-istorja 
reċenti, hemm il-bżonn ta' azzjoni urġenti li tappoġġja l-investiment fl-interkonnessjoni 
tal-enerġija.

Fit-teħid ta' din l-inizjattiva għalhekk, l-Unjoni mhux biss qed tħaffef l-iżvilupp tal-
proġetti relatati mill-qrib mas-sigurtà tal-provvista tal-eneġija iżda wkoll qed toħloq jew 
tmantni impjiegi f'industrija avvanzata ħafna kif ukoll speċjalizzata u teknika, li hija 
essenzjali għar-reġjuni kollha tal-Ewropa.

 IL-ĠEOPOLITIKA TAL-PROVVISTA TAL-ENERĠIJA TAL-UE

Bħala waħda mill-akbar importaturi dinjija taż-żejt, tal-gass u tal-faħam, l-UE hija 
protagonista fis-suq internazzjonali tal-enerġija2 iżda d-dipendenza tagħha fuq il-
provvista ta' enerġija importata se tiżdied b'mod esponenzjali matul l-20 sena li ġejjin.
Il-Kummissjoni Ewropea stmat3 li jekk ma tittieħed ebda azzjoni d-dipendenza tal-
enerġija tal-UE se tikber minn 50% fis-sena 2000 għal 70% fl-2030. Il-fornituri 
prinċipali tal-gass tal-Unjoni huma r-Russja 30%; l-Alġerija 25% u n-Norveġja 25% 
filwaqt li d-dipendenza fuq is-sorsi Russi hija mbassra li tiżdied għal 80% sal-2030. Għal 
raġunijiet storiċi u ġeografiċi, dawk l-Istati Membri li qabel kienu jiffurmaw parti mill-
grupp ta' influwenza Sovjetika huma l-aktar vulnerabbli għal inkonsistenzi bil-mod li 

                                               
1 Sors Azzjoni dwar il-Klima 
2 Sors EurActiv.
3 Green Paper dwar il-provvista tal-Enerġija November 2000
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bih ir-Russja timmaniġġja l-ftehimiet kuntrattwali tagħha1.

Filwaqt li l-fornituri tal-gass mhux affidabbli kienu s-suġġett ta' aħbarijiet ewlenin fl-
Ewropa, id-dipendenza tal-Unjoni fuq l-importazzjonijiet taż-żejt mil-Lvant Nofsani 
mistennija tirdoppja matul l-għoxrin sena li ġejjin filwaqt li 66% tal-bżonnijiet tal-UE 
għall-faħam se jiġu importati wkoll. Ovvjament kif tenfasizza l-Kummissjoni Ewropea 
fil-Green Paper tagħha dwar il-provvista tal-enerġija sostenibbli, kompetittiva u 
affidabbli għall-Ewropa, l-eżistenza ta' 27 politika tal-enerġija nazzjonali separata 
nnegozjati ma' fornituri tal-enerġija esterni hija ta' ħsara għall-ekonomija u l-argument 
huwa favur politika tal-enerġija esterna komuni li saret essenzjali iktar ma jgħaddi ż-
żmien fil-klima finanzjarja u ekonomika straordinarja li hawn illum.

Bla dubju bil-livelli ta' infiq akbar minn qatt qabel tal-gvern li l-ekonomija globali rat 
f'dawn l-aħħar xhur, huwa essenzjali li l-fondi disponibbli jkunu mmirati bi preċiżjoni, 
biex iħallu impatt fuq dawk il-proġetti li għandhom il-potenzjal li jiżguraw l-affidabilità 
ottimali kemm fil-livell tal-provvista kif ukoll f'dak tas-sostenibilità u tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-karbonju.

 GĦAŻLA TA' PROĠETTI U IMPLIKAZZJONIJIET BAĠITARJI

Il-Kummissjoni Ewropea tgħidilna2 li sabiex ikollna impatt immedjat fuq il-kriżi 
ekonomika huwa essenzjali li jiġu elenkati proġetti li jistgħu jirċievu għajnuna 
finanzjarja immedjata. L-għażla ta' proġetti elenkati mill-Kummissjoni Ewropea 
flimkien mal-implikazzjonijiet baġitarji konkomitanti hija per definizzjoni estremament 
teknika. Ovvjament il-Parlament jista' jipproponi emendi għal-lista ta' proġetti iżda 
bosta minn dawn ikunu bbażati fuq l-introduzzjoni mill-ġdid ta' proġetti li għal raġuni 
jew oħra naqsu milli jikkwalifikaw għas-selezzjoni mill-Kummissjoni jew mill-Istat 
Membru. Hija l-opinjoni tar-rapporteur li pożizzjoni ta' dan it-tip tkun 
kontroproduċenti, ladarba r-rapidità, kif osservat hawn fuq, hija essenzjali. L-istess 
japplika fil-maġġoranza għall-ammonti allokati għal kull proġett. Mingħajr l-
informazzjoni teknika dettaljata meħtieġa biex tiġi evalwata l-adegwatezza tal-ammonti 
proposti, tkun pretensjoni li jkun hemm l-intenzjoni li jinbidlu.

 KONKLUŻJONI

Minħabba dan, l-urġenza li bihom dawn il-kwistjonijiet iridu jiġu indirizzati, flimkien ma' 
benefiċċju ċar għall-ekonomija Ewropea, is-sigurtà għall-provvista tal-enerġija u t-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-karbonju tirrikjedi implimentazzjoni rapida u f'waqtha ta' din il-leġiżlazzjoni 
u għalhekk ir-rapporteur tirrakkomanda bis-saħħa li din il-proposta tiġi adottata mingħajr 
emendi.

*******

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jipproponi l-approvazzjoni tal-proposta tal-
Kummissjoni.

                                               
1 ara l-effetti fuq il-Bulgarija, ir-Rumanija u l-Ungerija matul ix-xitwa tal-2006 u l-2009.
2 Ara COM (2009) 0035, p. 7.
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