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L-għarfien dwar il-faqar enerġetiku qed jikber madwar 
l-Ewropa. Iċ-Ċentru ta’ Konsulenza għall-Faqar Enerġetiku 
(Energy Poverty Advisory Hub), inizjattiva ewlenija tal-UE 
mmexxija mill-Kummissjoni Ewropea fuq rikjesta mill-
Parlament Ewropew, huwa netwerk kollaborattiva ta’ 
partijiet interessati bil-għan li jeqirdu l-faqar enerġetiku u 
jaċċelleraw it-tranżizzjoni ta’ gvernijiet lokali Ewropej għal 
enerġija ġusta.

Il-missjoni tagħna hija li nkunu ċ-ċentru ta’ għarfien 
espert dwar il-faqar enerġetiku fl-Ewropa għall-gvernijiet 
lokali u għall-partijiet kollha interessati li jieħdu azzjonijiet 
biex jiġġieldu kontra l-faqar enerġetiku fl-Ewropa

Inizjattiva 
ewlenija tal-UE

Tadotta approċċ fuq livell lokali

Għandha l-għan li teqred il-faqar enerġetiku
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Iktar minn 34 miljun persuna fl-Unjoni Ewropea 
qed jesperjenzaw faqar enerġetiku f’diversi 
livelli, u l-iktar gruppi vulnerabbli huma l-aktar 
affettwati.

Il-faqar enerġetiku jista’ jseħħ b’diversi modi:  meta l-kontijiet 
tal-enerġija jixorbu persentaġġ għoli tad-dħul tal-konsumatur 
u dan jaffettwa l-kapaċità tagħhom li jkopru spejjeż oħra; 
meta l-konsumaturi jkollhom inaqqsu l-konsum tal-enerġeija fi 
djarhom.  Pagi baxxi, bini u tagħmir mhux effiċjenti u ħtiġijiet 
speċifiċi għall-enerġija ser jikkontribwixxu għal din l-isfida.

Dawn il-kundizzjonijiet jistgħu jaffettwaw is-saħħa fiżika u 
mentali kif ukoll il-benesseri.

Tisħin xieraq, tkessiħ, dwal u enerġija biex tħaddem tagħmir 
huma servizzi essenzjali li huma meħtieġa biex jiggarantixxu 
livell ta’ ħajja deċenti.

Aċċess faċli għas-servizzi tal-enerġija jgħin liċ-ċittadini biex 
jissodisfaw il-potenzjal tagħhom u jtejbu l-inklużjoni soċjali.

L-għarfien dwar il-faqar enerġetiku qed jikber madwar l-Ewropa. 
Iċ-Ċentru ta’ Konsulenza għall-Faqar Enerġetiku (EPAH) huwa 
netwerk kollaborattiv ta’ partijiet interessati bil-għan li jeqirdu 
l-faqar enerġetiku u jaċċelleraw it-tranżizzjoni ta’ gvernijiet 
lokali Ewropej għal enerġija ġusta.

Il-missjoni tagħna hija li nkunu ċ-ċentru ta’ għarfien espert 
dwar il-faqar enerġetiku għal gvernijiet lokali fl-Ewropa u 
għall-partijiet kollha interessati li jieħdu azzjoni biex jiġġieldu 
kontra l-faqar enerġetiku fl-Ewropa.



Tiskopri azzjonijiet lokali

Bliet, irħula u villaġġi differenti Ewropej diġà bdew jindirizzaw 
il-faqar enerġetiku billi adottaw approċċ lokali li huwa xieraq 
għall-bżonnijiet tal-komunità. Tista’ taqra “Nindirizza l-faqar 
enerġetiku permezz ta’ azzjonijiet lokali – Każijiet ta’ 
ispirazzjoni minn madwar l-Ewropa” u esplora l-ATLAS online 
(EPAH ATLAS) biex tispira ruħek mill-ħafna studji tal-każ u miżuri 
lokali.

Żur il-pjattaforma 
tagħna biex

Taf b’iktar proġetti jew miżuri dwar 
il-faqar enerġetiku li huma ta’ 
ispirazzjoni?
Ibgħathom lill-Atlas.

?



Tgħallem dwar il-faqar enerġetiku u 
l-mitigazzjoni 

Li tifhem, tkejjel u tissorvelja l-faqar enerġetiku huwa pass 
importanti biex ittafih. Aċċess liberu għal għodda jista’ 
jiggwidak fil-proċess. Tlett korsijiet ta’ taħriġ miftuħa online 
ser jgħinu lill-parteċipanti biex itejbu l-ħiliet u l-kompetenzi 
biex jiżviluppaw l-approċċ tagħhom stess ħalli jiġġieldu kontra 
l-faqar enerġetiku. Inti ser ikollok aċċess għal sett ta’ indikaturi 
biex tassessja l-istatus ta’ faqar enerġetiku fuq skala lokali 
(żviluppat mill-Patt tas-Sindki, EPAH u ċ-Ċentru Konġunt tar-
Riċerka).

Ibda l-approċċ tiegħek stess fuq livell lokali

Hija prijorità li jiġi ndirizzat il-faqar enerġetiku imma ħafna 
drabi niffaċċjaw sfidi kumplessi.  Il-belt jew il-muniċipalità 
tiegħek trid tniehdi azzjoni lokali fuq il-faqar enerġetiku, u 
għandek bżonn gwida? Il-helpdesk tal-EPAH ser jiddiriġik 
fid-direzzjoni t-tajba. Barra minn hekk, ser ikollok iċ-ċans li 
tapplika għal 2 sejħiet li ser jinfetħu fis-snin li ġejjin biex 
jgħinu lill-awtoritajiet lokali u miniċipali. Bliet magħżula ser 
jiġu ggwidati minn organizazzjonijiet esperti u mit-tim tal-EPAH 
biex jimplimentaw il-pjan tagħhom.

IKKUNTATTJA  
L-HELPDESK



Żomm kuntatt magħna

 energy-poverty.ec.europa.eu

 info@energypoverty.eu

 #energypovertyAH #EPAH 

http://energy-poverty.ec.europa.eu
mailto:info%40energypoverty.eu?subject=
https://twitter.com/search?q=energypovertyAH&src=recent_search_click
https://twitter.com/hashtag/EPAH?src=hashtag_click

