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Lejn KEE ġdida

"L-Ewropa mhijiex se ssir f'daqqa, jew fuq pjan waħdieni. Sejra tinbena permezz 
ta' kisbiet konkreti, li l-ewwel joħolqu solidarjetà de facto." Robert Schuman, id-9 
ta' Mejju 1950.

Kważi sittin sena ilu, sitt stati Ewropej ħolqu l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-
Azzar. L-għan tagħhom kien li flok il-kunflitt idaħħlu l-kooperazzjoni, u flok l-
antagoniżmu jdaħħlu l-prosperità. Illum, l-enerġija għadha fuq l-aġenda politika u 
ekonomika, imma r-regoli li kienu jiżguraw aċċess ugwali għal riżorsi komuni 
m'għadhomx hemm.

F'dan l-ewwel deċennju tas-seklu 21, l-Ewropa għandha quddiemha bosta kriżijiet 
kbar – fl-oqsma tal-enerġija, tal-ambjent, u fuq kollox, tal-ekonomija – li 
jirrikjedu prijoritajiet ġodda u jnaqqsu l-għażliet possibbli. Dawn l-isfidi wkoll 
joffrulna xi opportunitajiet. L-iżvilupp ta' sorsi tal-enerġija alternattivi, sostenibbli 
u bi prezz tajjeb huwa l-muftieħ għal rivoluzzjoni industrijali ġdida li sejra 
tikkontribwixxi biex l-Ewropa toħroġ mill-kriżi ekonomika.

Biex nilqgħu għal dawn l-isfidi, jeħtiġilna nagħmlu bidla radikali fil-mod li bih 
nipproduċu u nikkunsmaw l-enerġija. Nemmnu li l-Ewropa għandha bżonn politika 
komuni aqwa u aktar fonda dwar l-enerġija. Politika tal-enerġija li tiggarantixxi 
aċess għall-enerġija bi prezzijiet raġonevoli u stabbli, li żżomm il-kompetittività 
industrijali tagħna, u li ġġib 'il quddiem l-iżvilupp sostenibbli u t-tranżizzjoni għal 
soċjetà bi ftit użu tal-karbonju. Politika li timmobilizza l-investimenti biex tiftaħ 
beraħ l-opportunitajiet tan-negozju tal-ġejjieni, u li tiżgura s-sigurtà tal-provvista 
għall-Ewropej kollha.

Il-politiki eżistenti – għal-liberalizzazzjoni tal-provvista tal-enerġija, għat-titjib tal-
interkonnessjonijiet tal-enerġija u għall-ħarsien tal-ambjent – kienu suċċess, u 
għad għandhom rwol importanti, imma mhumiex biżżejjed. Din il-problema hija 
waħda b'bosta aspetti, u l-iskala tagħha tirrikjedi approċċ ġdid u aktar kuraġġuż, 
imsejjes fuq miri aktar ambizzjużi u integrazzjoni aktar profonda.

Sfida unika titlob risposta unika. Nemmnu li l-kapitlu li jmiss fl-istorja tal-
integrazzjoni Ewropea jeħtieġlu jinvolvi l-ħolqien ta' Komunità Ewropea tal-
Enerġija, KEE ġdida. Komunità maħsuba biex twettaq politika komuni, qawwija u 
effikaċi tal-enerġija. Passi kbar 'il quddiem fil-proġett Ewropew jista', u jekk 
hemm bżonn, għandu, jagħmilhom grupp tal-qofol inizjali magħmul minn Stati 
Membri ddedikati – stati li jistgħu jużaw il-kooperazzjoni msaħħa biex jimxu 'l 
quddiem. Issa l-waqt għal pass bħal dan.

Il-ħolqien ta' politika komuni, koerenti u integrata tal-enerġija jirrikjedi għadd ta' 
miżuri. L-ikkompletar tas-swieq Ewropej tal-enerġija jeħtieġ li jinbena fuq 
netwerks imtejba tal-enerġija madwar l-Ewropa kollha kemm hi. Il-bukkett tal-
enerġija tagħna għandna nżewquh billi nserrħu aktar fuq l-enerġiji li jiġġeddu u 
billi ninvestu aktar fir-riċerka u l-iżvilupp ta' teknoloġiji ħodor ġodda. L-effiċjenza 
fl-enerġija, sew fil-produzzjoni kif ukoll fl-użu aħħari, għandha tkun valur ċentrali 
fil-politiki tagħna u għandha tgħin biex tippromwovi bidla fl-użanzi u fl-għajxien 
tagħna. L-Unjoni Ewropea jeħtiġilha tippreżenta wiċċ wieħed fir-relazzjonijiet 
tagħha mas-sħab esterni tagħha, sew mal-pajjiżi produtturi kif ukoll ma' dawk ta' 
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tranżitu. L-UE jeħtieġ li tkun tista' tiġma' flimkien il-kapaċitajiet ta' provvista 
tagħha u, jekk ikun hemm bżonn, tagħmel xiri koordinat tal-enerġija. Fit-tul, jekk 
inħabbtu wiċċna ma' kriżi kbira tal-enerġija, jeħtieġ li jkollna għad-dispożizzjoni 
tagħna riservi strateġiċi komuni mmaniġġati madwar il-kontinent kollu fi spirtu ta' 
solidarjetà.

L-Ewropa ma tistax tistenna indefinittivament, jekk irridu li ċ-ċittadini tagħha 
jkomplu jemmnu fl-ideal Ewropew. F'lejlet għeluq snin l-Ewropa tagħna, ejjew 
ikollna l-kuraġġ inwettqu dak li nemmnu fih. Ejjew noħolqu Komunità Ewropea 
tal-Enerġija.

Jerzy Buzek u Jacques Delors
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