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1. DEFINIZZJONI TAL-PROBLEMA 
Il-benessri tal-poplu, l-industrija u l-ekonomija tagħna jiddependi minn enerġija bla periklu, 
sikura, sostenibbli u bi prezz raġjonevoli. L-enerġija hija ħtieġa ta’ kuljum fid-dinja moderna 
u fl-Ewropa ħafna drabi tittieħed bħala fatt. Is-sistema tal-enerġija u l-organizzazzjoni tagħha 
evolvew matul is-sekli jekk mhux il-millenji permezz ta’ karburanti u sistemi ta’ 
distribuzzjoni differenti. Is-sistema attwali tal-enerġija u l-modi tal-produzzjoni, it-
trasformazzjoni u l-konsum tal-enerġija tagħna jidhru mhux sostenibbli għall-futur minħabba: 
emissjonijiet għolja tal-gassijiet b’effett tas-serra; sigurtà tar-riskji tal-provvista u r-riskji tal-
kompetittività relatati mal-ispejjeż għoljin tal-enerġija, u l-investiment skars.  

Għandna bżonn għexieren ta’ snin biex immexxu s-sistemi tal-enerġija tagħna fuq triq aktar 
sikura u sostenibbli. M’hemm l-ebda opportunità perfetta biex issir din il-bidla. M’hemm l-
ebda sors ta’ enerġija li huwa abbundanti u li m’għandu ebda żvantaġġi f’termini tas-
sostenibbiltà, is-sigurtà tal-provvista u l-kompetittività (il-prezz) tiegħu. Huwa għalhekk li s-
soluzzjoni se teħtieġ kompromessi u s-suq waħdu taħt l-ambjent regolatorju attwali jista’ ma 
jkunx qed jipprovdi riżultati. Madankollu se jkunu meħtieġa investimenti sinifikanti fil-futur 
qarib biex jissostitwixxu l-assi tal-enerġija, sabiex jiġi garantit livell simili ta’ kumdità liċ-
ċittadini bi prezzijiet raġjonevoli; jiġu żgurati provvisti sikuri u kompetittivi ta’ inputs tal-
enerġija fin-negozji; u jiġi rrispettat l-ambjent.  

Id-dipendenza minn sorsi tal-enerġija b’emissjoni tal-karbonju aktar baxxi, aktar domestiċi 
(jiġifieri intra-UE) jew aktar diversifikati, prodotta u kkonsmata b’mod effiċjenti, tista’ ġġib 
benefiċċji sinifikanti mhux biss għall-ambjent, il-kompetittività u s-sigurtà tal-provvista tal-
enerġija, iżda wkoll f'termini tat-tkabbir ekonomiku, l-impjieg, l-iżvilupp reġjonali u l-
innovazzjoni. Liema huma l-ostakli? Għaliex il-bidla għal sorsi li jużaw is-sistema tal-
enerġija b’emissjonijiet tal-karbonju baxxi, aktar kompetittivi u aktar diversifikati mhix qed 
tiġri, jew qed tiġri bil-mod wisq? 

Hemm diversi fatturi li jxekklu l-bidla:  

1) Il-prezzijiet tas-suq tal-enerġija ma jirriflettux kompletament l-ispejjeż kollha għas-soċjetà 
f’termini ta’ tniġġis, emissjonijiet tal-gassijiet b’effett tas-serra, tnaqqis tar-riżorsi, skart, użu 
tal-art, kwalità tal-arja u dipendenza ġeopolitika.  

2) Inerzja tas-sistema fiżika  
Il-maġġoranza tal-investimenti fis-sistema tal-enerġija huma assi fit-tul li jwasslu għal effetti 
ta’ saturazzjoni sinifikanti u kwalunkwe bidla fis-sistema timmaterjalizza gradwalment biss.  

3) Il-perċezzjoni pubblika u l-mentalità tal-utenti 
Il-perċezzjoni tar-riskji relatati mal-bini ta’ impjanti tal-enerġija ġodda u infrastruttura mill-
pubbliku ġenerali tista’ tkun aktar negattiva milli deċiżjonijiet tal-esperti. Din tista’ wkoll 
tieħu ħafna ħin u teħtieġ inċentivi jew regolamenti adegwati biex in-nies ikunu konvinti jibdlu 
l-mod kif isaħħnu d-djar tagħhom, jew il-mod ta’ trasport li jużaw, eċċ.  

4) Inċertezza rigward żviluppi teknoloġiċi, domanda, prezzijiet u disinn tas-suq  
Is-sistema tal-enerġija hija kkaratterizzata minn sehem kbir ta’ spejjeż fissi fit-tul li jeħtieġ li 
jiġu rkuprati tul diversi għexieren ta’ snin. L-inċertezza tista’ żżid b’mod sinifikanti r-riskji u 
l-ispejjeż tal-investituri, u ġġiegħel lill-konsumaturi u lin-negozji jżommu lura milli jinvestu.  

5) Swieq imperfetti 
Hemm kompetizzjoni dgħajfa f’xi Stati Membri fejn is-swieq għadhom iddominati minn 
operaturi diġà stabbiliti. Fattur ieħor huwa l-mijopija tas-suq, jiġifieri l-fatt li l-investimenti 
fit-tul mhumiex neċessarjament segwiti minn atturi fis-suq li ġeneralment jinġibdu lejn qligħ 
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fi żmien iqsar. Is-swieq li qed jiżviluppaw tas-servizzi tal-effiċjenza fl-enerġija u RES (sorsi 
ta’ enerġija rinnovabbli) deċentralizzati jitfaċċaw numru baxx ta’ atturi u n-nuqqas ta’ qafas 
regolatorju ta’ abilitazzjoni. 

2. ANALIŻI TAS-SUSSIDJARJETÀ U VALUR MIŻJUD TAL-UE  
Il-kompetenza tal-UE fil-qasam tal-enerġija hija stipulata fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, fl-Artikolu 194 1. Il-kompetenzi tal-UE relatati mal-ġlieda kontra l-bidla fil-
klima li jinkludu t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett serra fis-settur tal-enerġija u 
setturi oħra huma stabbiliti fl-Art. 191-193. Minn perspettiva ekonomika, bosta żviluppi fis-
sistema tal-enerġija jistgħu jinkisbu l-aħjar fuq bażi tal-UE kollha, li jinkludi azzjoni kemm 
tal-UE kif ukoll tal-Istati Membri filwaqt li jiġu rrispettati l-kompetenzi rispettivi tagħhom.  

3. GĦANIJIET TAL-INIZJATTIVA TAL-UE 
L-għan ġenerali huwa li tissawwar viżjoni u strateġija dwar kif is-sistema tal-enerġija tal-UE 
tista’ tiġi dekarbonizzata sal-2050 filwaqt li jitqiesu l-għanijiet tas-sigurtà tal-provvista u tal-
kompetittività. 

Biex jintlaħaq l-għan ġenerali, qed jiġu proposti għanijiet aktar speċifiċi: 

(i) Tingħata aktar ċertezza lill-investituri rigward orjentamenti possibbli ta’ politika futura fil-
livell tal-UE billi jintwerew mogħdijiet differenti ta’ dekarbonizzazzjoni għall-2050 kif ukoll 
l-impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali prinċipali tagħhom; 

(ii) Jintwerew il-kompromessi fost l-għanijiet politiċi kif ukoll fost mogħdijiet differenti ta’ 
dekarbonizzazzjoni u jiġu identifikati l-elementi komuni fil-mogħdijiet ta’ 
dekarbonizzazzjoni; 

(iii) Jiġu stabbiliti tragwardi wara l-2020 għall-mobilizzazzjoni tal-partijiet interessati u 
tingħata aktar ċertezza għall-perjodu wara l-2020. 

Il-Pjan Direzzjonali 2050 għandu jkun ibbażat fuq l-għanijiet attwali tal-politika tal-enerġija 
tal-UE is-sostenibbiltà, is-sigurtà tal-provvista u l-kompetittività.  

4. GĦAŻLIET TA' POLITIKA 
Din il-valutazzjoni tal-impatt mhix waħda klassika li telenka l-għażliet politiċi sabiex 
jintlaħqu ċerti għanijiet politiċi u mbagħad tevalwa l-impatti ta’ dawn l-għażliet politiċi biex 
tiddetermina waħda preferuta. Din teżamina, pjuttost, sett ta’ żviluppi futuri possibbli sabiex 
tinkiseb informazzjoni aktar robusta dwar kif is-sistema tal-enerġija tista’ tikseb tnaqqis ta’ 
85% tal-emissjonijiet tas-CO2 relatati mal-enerġija meta mqabbel mal-1990 (li jikkorrispondi 
għal tnaqqis ta’ 80% tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett serra sal-2050) u ttejjeb is-sigurtà 
tal-provvista u l-kompetittività, mingħajr ma tagħżel waħda minnhom.  

                                                 
1 L-Artikolu 194: 

1. Fil-kuntest tal-istabbiliment u l-funzjonament tas-suq intern u filwaqt li titqies il-ħtieġa ta’ 
preservazzjoni u titjib tal-ambjent, il-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-enerġija għandha timmira li, fi 
spirtu ta’ solidarjetà bejn l-Istati Membri: 
(a) tassigura l-funzjonament tas-suq tal-enerġija; 
(b) tassigura s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija fl-Unjoni; 
(c) tippromwovi l-effiċjenza fl-enerġija u l-iffrankar fl-użu tal-enerġija kif ukoll l-iżvilupp ta’ forom ta’ 
enerġija ġodda u rinnovabbli; 
(d) tippromwovi l-interkonnessjoni ta’ netwerks tal-enerġija. 
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Diversi xenarji utli jistgħu jiġu proposti għal analiżi ta’ dekarbonizzazzjoni tas-sistema tal-
enerġija. Id-disinn tax-xenarji ġie diskuss b’mod estensiv ma’ diversi partijiet interessati. Il-
partijiet interessati u l-Kummissjoni Ewropea identifikaw erba’ rotot prinċipali ta’ 
dekarbonizzazzjoni għas-settur tal-enerġija – l-effiċjenza fl-enerġija li jkollha l-akbar impatt 
fil-qasam tad-domanda u s-sorsi tal-enerġija rinnovabbli, nukleari u l-qbid u l-ħżin tal-
karbonju li jkollhom impatt b’mod predominanti fil-qasam tal-provvista (tnaqqis tal-intensità 
tal-karbonju tal-provvista). L-għażliet politiċi (xenarji) proposti jesploraw 5 kombinazzjonijiet 
differenti tal-erba’ għażliet ta’ dekarbonizzazzjoni. L-għażliet tad-dekarbonizzazzjoni qatt ma 
jiġu esplorati b’mod iżolat peress li jeħtieġ li jiġu inklużi l-interazzjoni ta’ elementi differenti 
fi kwalunkwe xenarju li jevalwa s-sistema kollha tal-enerġija. Ix-xenarji kollha tad-
dekarbonizzazzjoni jiksbu 85 % tal-emissjonijiet tas-CO2 relatati mal-enerġija sal-2050, u se 
jiġi evalwat bir-reqqa jekk kull għażla politika ttejjibx ukoll is-sigurtà tal-provvista u l-
kompetittività tas-settur tal-enerġija, u jekk twassal ukoll għal spejjeż tal-enerġija bi prezzijiet 
raġjonevoli. 

 
 Għażliet politiċi 
1 Kollox jibqa' kif inhu (Xenarju ta’ Referenza Komuni 2) 
1bis Inizjattivi Politiċi Attwali – xenarju CPI (xenarju ta’ Referenza aġġornat) 
2 Xenarju ta’ Effiċjenza Għolja fl-Enerġija 
3 Xenarju ta’ teknoloġiji diversifikati tal-provvista 3 
4 Xenarju ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli għolja 
5 Xenarju ta’ dewmien fil-qbid u l-ħżin tal-karbonju 
6 Xenarju ta’ livell baxx ta’ materjal nukleari 

5. VALUTAZZJONI TAL-IMPATTI U PARAGUN TAL-GĦAŻLIET  

Impatti ambjentali 
F’dak li jirrigwarda l-impatti ambjentali, l-għażliet politiċi kollha jnaqqsu b’mod sinifikanti l-
konsum tal-enerġija, bl-akbar tnaqqis jidher fix-xenarju tal-Effiċjenza Għolja fl-Enerġija. Il-
kompożizzjoni tat-taħlita tal-enerġija tvarja wkoll b’mod sinifikanti f’sistema dekarbonizzata 
b’żieda qawwija fis-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli fix-xenarji kollha. L-iżviluppi nukleari 
jiddependu minn suppożizzjonijiet politiċi li ttieħdu, u jvarjaw minn sehem ta’ 2 sa 18 % fil-
konsum tal-enerġija primarja. Is-sehem tal-gass huwa l-ogħla fix-xenarju ta’ livell baxx ta’ 
materjal nukleari b’penetrazzjoni sinifikanti tal-qbid u l-ħżin tal-karbonju. Jonqsu ż-żjut u s-
solidi. Is-sehem tal-elettriku fil-konsum finali tal-enerġija jirdoppja mil-livelli attwali u l-
elettriku jsir l-aktar sors importanti ta’ enerġija finali. Ix-xenarji kollha tad-
dekarbonizzazzjoni jiksbu 80 % tat-tnaqqis tal-gassijiet b’effett tas-serra, u tnaqqis ta’ 85 % 
tas-CO2 relatati mal-enerġija fl-2050 meta mqabbel mal-1990, kif ukoll l-emissjonijiet 
kumulattivi ugwali tul il-perjodu pproġettat. Fl-2030, l-emissjonijiet relatati mal-enerġija 
huma bejn 38-41 % inqas, u t-tnaqqis totali tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett tas-serra 
huma aktar baxxi b’40-41 %.  

Impatti ekonomiċi 

                                                 
2 Użat ukoll fil-Pjan Direzzjonali għal Ekonomija b’Livelli Baxxi ta’ Karbonju u l-White Paper tat-

Trasport.  
3 Ix-xenarju 3 jirriproduċi xenarju ta’ “Teknoloġiji Effettivi u Aċċettati B’mod Wiesa’” użat fil-Pjan 

Direzzjonali għal Ekonomija b’Livelli Baxxi ta’ Karbonju u fil-White Paper tat-Trasport fuq il-bażi tax-
xenarju 1 biss.  
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Diversi analiżi tal-politiki tal-karbonju u l-enerġija fuq il-PDG jissuġġerixxu li l-impatt huwa 
pjuttost limitat. Skont ix-xenarju tad-dekarbonizzazzjoni, m’hemm ebda spejjeż medji 
annwali addizzjonali tas-sistema tal-enerġija minħabba l-insegwiment ta’ dan id-
dekarbonizzazzjoni ewlieni bħala parti minn sforz globali meta mqabbel max-xenarji ta’ 
Referenza u tal-Inizjattivi Politiċi Attwali, jew huma żgħar. F’dak li jirrigwarda l-prezzijiet 
tal-elettriku, xi għażliet politiċi juru tnaqqis żgħir fil-prezzijiet tal-elettriku meta mqabbel 
max-xenarji ta’ Referenza u tal-Inizjattivi Politiċi Attwali (Effiċjenza fl-Enerġija u 
Teknoloġiji Diversifikati tal-provvista) filwaqt li xi oħrajn juru żidiet (Sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli għolja u fi grad anqas livell baxx ta’ materjal nukleari). Il-prezzijiet tal-karbonju 
tal-ETS huma ogħla b’mod sinifikanti milli fix-xenarji ta’ Referenza u tal-Inizjattivi Politiċi 
Attwali, filwaqt li prezzijiet tal-karburanti huma aktar baxxi. L-għażliet politiċi kollha 
jeħtieġu aktar infrastrutturi tal-enerġija u aktar sofistikati (linji tal-elettriku, netwerks 
intelliġenti u ħażna) filwaqt li x-xenarju ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli għolja huwa dak li 
għandu l-ogħla rekwiżiti.  

Impatti soċjali 
Id-dimensjoni soċjali tal-pjanijiet direzzjonali tad-dekarbonizzazzjoni hija kruċjali peress li t-
tranżizzjoni għal ekonomija b’emissjonijiet baxxi tal-karbonju se teħtieġ bidla fil-fond 
f’diversi setturi li jaffetwaw il-kumpaniji, l-impjiegi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol. L-
edukazzjoni u t-taħriġ jeħtieġ li jiġu indirizzati fi stadju bikri sabiex jiġi evitat il-qgħad f’ċerti 
setturi u nuqqas ta’ ħaddiema f’oħrajn.  

L-impatt tal-politiki tad-dekarbonizzazzjoni dwar l-impjiegi mhuwiex sostanzjali sal-2020 kif 
muri minn diversi studji iżda l-investimenti f’teknoloġiji ġodda jistgħu jwasslu għal domanda 
għal impjiegi li jeħtieġu ħiliet akbar. Is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija mkejla bħala 
dipendenza mill-importazzjoni titjieb fl-għażliet politiċi kollha sal-2050, fejn l-aħjar titjib isir 
fix-xenarju ta’ Sorsi ta’ Enerġija Rinnovabbli Għolja. F’dak li jirrigwarda l-affordabbiltà tal-
ispejjeż tal-enerġija mill-familji, l-għażliet politiċi kollha juru ffrankar sinifikanti tal-
karburanti iżda wkoll spejjeż ogħla tal-kapital u ta’ investiment fl-effiċjenza tal-enerġija. L-
infiq totali tal-enerġija mill-familji huwa ogħla fl-għażliet politiċi kollha, bl-ogħla żieda tkun 
fl-għażliet li juru politiki qawwija fl-effiċjenza tal-enerġija u l-penetrazzjoni tas-Sorsi tal-
Enerġija Rinnovabbli.  

L-għażliet ġew imqabbla fuq il-bażi tal-effikaċja; l-effiċjenza u l-koerenza tagħhom.  

F’dak li jirrigwarda l-effikaċja, ittieħdu t-tliet għanijiet tal-politika tal-enerġija - is-
sostenibilità, is-sigurtà tal-provvista u l-kompetittività. L-għażliet politiċi kollha kienu mfassla 
biex jilħqu tnaqqis ta’ 85% tal-emissjonijiet tas-CO2 relatati mal-enerġija fl-2050, u għalhekk 
kollha huma effettivi. Għandu jiġi osservat li xi għażliet huma dipendenti ħafna fuq is-suċċess 
tat-teknoloġiji kummerċjali ġodda li għadhom ma ġewx ippruvati. F’dak li jirrigwarda s-
sigurtà tal-provvista, l-għażliet politiċi kollha jnaqqsu d-dipendenza fuq l-importazzjoni. 
Madankollu, f’dinja aktar elettrifikata, l-istabbiltà tan-netwerk tista’ tkun ta’ aktar tħassib. 
F’dak li jirrigwarda l-kompetittività, xi għażliet politiċi juru tnaqqis żgħir fil-prezzijiet tal-
elettriku meta mqabbla max-xenarji ta’ Referenza u tal-Inizjattivi Politiċi Attwali filwaqt li xi 
oħrajn juru żidiet. Il-prezzijiet tal-ETS huma ogħla b’mod sinifikanti milli fix-xenarji ta’ 
Referenza u tal-Inizjattivi Politiċi Attwali, filwaqt li prezzijiet tal-karburanti huma aktar 
baxxi. Il-mudell iwassal għal investiment adegwat li huwa mmexxi minn politiki speċifiċi jew 
prezzijiet tal-karbonju u d-deċiżjonijiet tal-investiment huma bbażati fuq suppożizzjoni ta’ 
previżjoni perfetta. 

F’termini ta’ effiċjenza, l-analiżi turi li l-ispejjeż tad-dekarbonizzazzjoni tas-sistema tal-
enerġija huma simili fix-xenarji kollha u li ħafna mix-xenarji ta’ dekarbonizzazzjoni juru anke 
ffrankar tal-ispejjeż meta mqabbla max-xenarju ta’ Referenza. Ix-xenarji li jiswew l-anqas 
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huma d-dewmien fil-qbid u l-ħżin tal-karbonju u Teknoloġiji Diversifikati tal-Provvista 
b’penetrazzjoni nukleari sinfikanti .  

Ix-xenarji politiċi kollha huma koerenti ma’ għanijiet oħra fit-tul tal-UE (dwar il-klima, it-
trasport, eċċ). M’hemm ebda rebbieħ ċar fost l-għażliet politiċi li jiksbu l-aqwa fil-kriterji 
kollha u jeħtieġ li diversi kompromessi jittieħdu inkunsiderazzjoni.  

6. KONKLUŻJONIJIET 

Il-projezzjonijiet tat-tendenzi attwali juru biss nofs it-tnaqqis meħtieġ tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett serra; żieda fid-dipendenza fuq l-importazzjoni, b’mod partikolari għall-gass; 
u l-prezzijiet tal-elettriku u spejjeż tal-enerġija li jogħlew. L-analiżi bbażata fuq il-mudell 
uriet li d-dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija hija fattibbli; tista’ tinkiseb permezz ta’ 
diversi kombinazzjonijiet ta’ kontribuzzjonijiet tal-effiċjenza fl-enerġija, rinnovabbli, nukleari 
u tal-qbid u l-ħżin tal-karbonju; u li l-ispejjeż huma raġjonevoli.  

Elementi komuni għall-analiżi tax-xenarju 

– Teżisti ħtieġa għal approċċ integrat.  
– L-elettriku jagħmel passi kbar fix-xenarji tad-dekarbonizzazzjoni u jilħaq sehem ta’ 

36-39 % fl-2050. 
– Iseħħ titjib sinifikanti fl-effiċjenza tal-enerġija fix-xenarji tad-dekarbonizzazzjoni 

kollha.  
– Is-sehem tas-sorsi rinnovabbli jogħla b’mod sostanzjali fix-xenarji kollha, u jikseb 

mill-inqas 55 % f’konsum gross ta’ enerġija finali fl-2050. 
– Iż-żieda fl-użu tal-enerġija rinnovabbli kif ukoll it-titjib fl-effiċjenza tal-enerġija 

jeħtieġu infrastruttura moderna, affidabbli u intelliġenti inkluża ħażna elettrika.  
– In-nukleari għandu rwol sinifikanti fid-dekarbonizzazzjoni bl-ogħla penetrazzjoni fil-

każ ta’ dewmien tal-qbid u l-ħżin tal-karbonju.  
– Il-qbid u l-ħżin tal-karbonju jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għad-

dekarbonizzazzjoni f’ħafna mix-xenarji, bl-akbar penetrazzjoni fil-każ ta’ 
restrizzjonijiet nukleari.  

– Ix-xenarji kollha juru tranżizzjoni minn infiq għoli ta’ karburanti/operattivi għal infiq 
għoli tal-kapital.  

– Il-bidliet sostanzjali fil-perjodu sal-2030 se jkunu kruċjali għal tranżizzjoni 
kosteffiċjenti fit-tul għal dinja dekarbonizzata, l-ispejjeż ekonomiċi huma 
ġestjonabbli jekk l-azzjoni tibda kmieni sabiex ir-ristrutturar tas-sistema tal-enerġija 
jimxi b’mod parallel maċ-ċikli tal-investiment. 

– L-ispejjeż ta’ dekarbonizzazzjoni qawwija bħal din huma baxxi fix-xenarji kollha 
minħabba anqas spejjeż tal-akkwist tal-karburanti bl-iffrankar tal-ispejjeż li jidher 
prinċipalment fix-xenarji li jiddependu fuq l-erba’ għażliet prinċipali tad-
dekarbonizzazzjoni. 

– L-ispejjeż huma mqassma b’mod mhux ugwali fost is-setturi, fejn il-familji jġarrbu l-
ikbar żieda fl-ispejjeż li sseħħ minnħabba spejjeż ogħla għall-infiq dirett tal-
effiċjenza fl-enerġija fl-apparat, il-vetturi u l-iżolazzjoni.  

– Il-kont tal-enerġija esterna tal-UE għall-importazzjoni taż-żejt, il-gass u l-faħam se 
jkun sostanzjalment inqas skont id-dekarbonizzazzjoni minħabba t-tnaqqis 
sostanzjali fil-kwantitajiet tal-importazzjoni u l-prezzijiet. 

Xi konklużjonijiet rilevanti dwar il-politika jistgħu jirriżultaw kemm abbażi tar-riżultati tal-
analiżi tax-xenarju kif ukoll b’paragun tas-suq idealizzat u l-kondizzjonijiet teknoloġiċi 
meħtieġa għal finijiet ta’ mmudellar u dak li jinstab fir-realtà ferm aktar kumplessa.  
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– Id-dekarbonizzazzjoni b’suċċess filwaqt li tinżamm il-kompetittività tal-ekonomija 
tal-UE hija possibbli. Kieku ma kien hemm ebda azzjoni globali dwar il-klima, ir-
rilaxx tal-karbonju jista’ jkun kwistjoni u jistgħu jkunu meħtieġa strumenti xierqa 
sabiex tinżamm il-kompetittività tal-industriji b’konsum għoli ta’ enerġija.  

– Il-prevedibbiltà u l-istabbiltà tal-politika u l-qafas regolatorju joħolqu ambjent 
favorevoli għall-investimenti b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. Filwaqt li l-
qafas sal-2020 huwa prinċipalment mogħti, id-diskussjonijiet dwar il-politiki għall-
2020-2030 għandhom jibdew issa. It-tragwardi u l-miri jistgħu jgħinu biex jiġu 
evitati spejjeż mhux rekuperabbli. L-inċertezza tista’ twassal għal sitwazzjoni 
subottimali fejn jiġi mwettaq biss investiment bi spejjeż ta’ kapital inizjali baxxi.  

– Il-funzjonament tas-suq intern huwa obbligatorju sabiex iħeġġeġ l-investiment fejn 
dan ikun l-aktar kosteffettiv.  

– L-effiċjenza tal-enerġija għandha tendenza li turi riżultati aħjar f’dinja li tkun mudell 
pjuttost milli fir-realtà. It-titjib fl-effiċjenza tal-enerġija huwa ta’ spiss imxekkel 
minn inċentivi maqsuma, problemi ta’ flus kontanti ta’ xi grupp ta’ klijenti; għarfien 
mhux perfett u previżjoni li twassal għal saturazzjoni f’ċerti teknoloġiji li għadda 
żmienhom, eċċ. Dan huwa għaliex hemm ħtieġa qawwija għal politiki ta’ appoġġ 
immirati, pereżempju għal aktar għażliet tal-konsumatur effiċjenti fl-enerġija.  

– Għandu jingħata appoġġ qawwi lir-Riċerka u l-Iżvilupp u d-dimostrazzjoni sabiex 
jitnaqqsu l-ispejjeż tat-teknoloġiji b’livell baxx tal-emissjonijiet tal-karbonju.  

– Għandha tingħata attenzjoni xierqa għall-aċċettazzjoni pubblika tat-teknoloġiji u l-
infrastruttura kollha b'livell baxx tal-emissjonijiet tal-karbonju kif ukoll ir-rieda tal-
konsumaturi biex iwettqu bidliet implikati u jġarrbu aktar spejjeż.  

– L-akkumpanjament tal-politiki soċjali jista’ jeħtieġ li jiġi kkunsidrat kmieni fil-
proċess peress li familji jġarrbu parti kbira mill-ispejjeż. Għalkemm dawn l-ispejjeż 
jistgħu jkunu affordabbli għal familja medja, il-konsumaturi vulnerabbli jistgħu 
jkunu jeħtieġu appoġġ speċifiku biex ilaħħqu maż-żieda fl-infiq.  

– Flessibbiltà. Il-futur huwa inċert u ħadd ma jista’ jbassru. Dan huwa għaliex il-
preservazzjoni tal-flessibilità hija importanti għal approċċ kosteffettiv, iżda ċerti 
deċiżjonijiet huma meħtieġa diġà f’dan l-istadju sabiex jibda l-proċess li jeħtieġ 
innovazzjoni u investiment, li għalih l-investituri jeħtieġu livell raġjonevoli ta’ 
ċertezza minn tnaqqis fir-riskju tal-politika u regolatorju.  

– Id-dimensjoni esterna, b’mod partikolari r-relazzjonijiet mal-fornituri tal-enerġija, 
għandha tiġi trattata b’mod proattiv u fi stadju bikri minħabba l-implikazzjonijiet tad-
dekarbonizzazzjoni globali fuq id-dħul tal-esportazzjoni tal-karburanti fossili u l-
produzzjoni meħtieġa u investimenti fit-trasport tal-enerġija matul il-fażi tat-
tranżizzjoni għad-dekarbonizzazzjoni. 

7. MONITORAĠĠ U EVALWAZZJONI 
Il-Pjan Direzzjonali mhuwiex eżerċizzju ta’ darba u se jiġi aġġornat regolarment filwaqt li 
jitqiesu l-aktar żviluppi riċenti. Barra minn hekk, il-Kummissjoni ser tissorvelja b’mod 
kostanti sett ta’ indikaturi ewlenin li huma diġà disponibbli u qed jintużaw bħalissa.  


