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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, it-30 ta’ Mejju 2022 

Il-kontribuzzjoni mill-baġit tal-UE għall-
azzjoni klimatika ġiet iddikjarata b’mod 
eċċessiv  
Skont rapport speċjali li ġie ppubblikat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), l-UE ma 
laħqitx il-mira li imponiet fuqha stess, li tonfoq mill-inqas 20 % mill-baġit tagħha għall-
perjodu 2014-2020 fuq l-azzjoni klimatika. Il-Kummissjoni Ewropea kienet ħabbret li l-UE kienet 
laħqet il-mira ta’ 20 %, u rrappurtat li kienet nefqet EUR 216-il biljun fuq l-azzjoni klimatika. 
Madankollu, l-awdituri sabu li l-infiq irrappurtat ma kienx dejjem rilevanti għall-azzjoni 
klimatika, u li l-ammont irrappurtat bħala li ntefaq għal dak l-iskop kien ġie ddikjarat b’mod 
eċċessiv b’mill-inqas EUR 72 biljun. L-awdituri jibżgħu wkoll li l-problemi ta’ affidabbiltà jistgħu 
jibqgħu fir-rappurtar tal-Kummissjoni għall-perjodu 2021-2027, meta l-mira l-ġdida tal-UE għall-
infiq fuq il-klima se togħla għal 30 %. 

“L-indirizzar tat-tibdil fil-klima huwa prijorità ewlenija għall-UE, li stabbiliet għaliha nfisha 
objettivi diffikultużi għall-klima u l-enerġija”, qalet Joëlle Elvinger, il-Membru tal-QEA li mexxiet l-
awditu. “Aħna sibna li fil-perjodu 2014-2020, mhux l-infiq kollu relatat mal-klima rrappurtat taħt 
il-baġit tal-UE kien verament rilevanti għall-azzjoni klimatika. Din hija r-raġuni għalfejn nagħmlu 
bosta rakkomandazzjonijiet biex norbtu aħjar l-infiq tal-UE mal-objettivi tagħha għall-klima u l-
enerġija. Pereżempju, aħna nirrakkomandaw li jenħtieġ li l-Kummissjoni tiġġustifika r-rilevanza 
għall-klima tal-finanzjament għall-agrikoltura.” 

 

L-oqsma prinċipali tal-programmi ta’ nfiq pubbliku tal-UE rrappurtati bħala rilevanti għall-klima 
huma l-agrikoltura, l-infrastruttura u l-koeżjoni; il-Kummissjoni tassenja koeffiċjenti lil diversi 
komponenti tal-programm skont il-kontribuzzjoni mistennija tagħhom għall-azzjoni klimatika. L-
awdituri jgħidu li r-rappurtar dwar l-infiq fuq il-klima huwa milqut minn dgħufijiet, li b’mod 
ġenerali jrenduh mhux affidabbli. Il-metodu attwali ta’ trekkjar huwa bbażat fuq suppożizzjonijiet: 
ma jevalwax il-kontribuzzjoni finali magħmula lejn l-għanijiet klimatiċi tal-UE, u m'hemm l-ebda 
sistema fis-seħħ biex timmonitorja r-riżultati klimatiċi. Il-koeffiċjenti mhux dejjem ikunu realistiċi: 
f’xi każijiet in-nefqa titqies li hija rilevanti għall-klima, anke jekk il-proġetti u l-iskemi li tappoġġa 
għandhom ftit jew l-ebda impatt fuq il-klima (pereżempju, l-infrastruttura f’żoni rurali). F’każijiet 
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oħra, l-effetti potenzjalment negattivi ma jiġux ikkunsidrati (pereżempju, l-impatt negattiv tal-
emissjonijiet tal-karbonju).  

 

L-infiq fuq il-klima jiġi ddikjarat b’mod eċċessiv l-aktar fil-finanzjament għall-agrikoltura: kważi 
EUR 60 biljun, skont l-awdituri. Il-Kummissjoni rrappurtat li 26% tal-finanzjament mill-UE għall-
agrikoltura kien rilevanti għall-klima, madwar nofs l-infiq totali tal-UE fuq il-klima. Madankollu, l-
emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-azjendi agrikoli fl-UE ma naqsux mill-2010 ’l hawn. B’mod 
simili, l-awdituri jqisu li l-Kummissjoni stmat b’mod eċċessiv il-kontribuzzjoni għall-klima ta’ 
sottosetturi ewlenin tal-infrastruttura u l-finanzjament taħt il-qasam tal-koeżjoni, bħat-trasport 
ferrovjarju, l-elettriku u l-bijomassa.  

Bl-applikazzjoni ta’ koeffiċjenti aktar raġonevoli, l-awdituri kkalkulaw li l-proporzjon tal-infiq 
rilevanti għall-klima taħt il-baġit tal-UE x’aktarx li jkun ta’ madwar 13 % (bejn wieħed u ieħor 
EUR 144 biljun) aktar milli l-20 % li ġie rrappurtat. Huma jwissu wkoll dwar ir-riskju li l-ammonti 
ppjanati jew impenjati jistgħu ma jintefqux, li jista’ jkompli jkabbar l-infiq fuq il-klima rrappurtat.  

 

L-awdituri rrieżaminaw ukoll it-tibdil mistenni fit-trekkjar tal-infiq fuq il-klima wara l-2020, biex 
jgħinu lill-Kummissjoni ttejjeb ir-rappurtar futur dwar l-infiq fuq il-klima. 

L-awdituri jesprimu tħassib dwar l-affidabbiltà tar-rappurtar dwar il-klima għall-perjodu 2021-
2027. Minkejja t-titjib propost fil-metodi ta’ rappurtar, il-biċċa l-kbira mill-problemi identifikati 
għall-perjodu 2014-2020 għadhom jippersistu. L-istrument ta’ finanzjament Next Generation EU 
(NGEU), li ġie introdott fl-2020, jinkorpora l-prinċipju ewlieni ta’ “la tagħmilx ħsara sinifikanti”, li 
jfisser li jenħtieġ li l-attivitajiet ekonomiċi ma jheddux l-objettivi ambjentali jew klimatiċi. 
Madankollu, l-awdituri jsibu li l-NGEU jġib miegħu sfidi addizzjonali minħabba rabtiet mhux ċari 
bejn il-pagamenti u l-objettivi klimatiċi. 

 

Informazzjoni ġenerali  

Ir-Rapport Speċjali 09/2022, “L-infiq fuq il-klima fil-baġit tal-UE għall-perjodu 2014-2020: 
Mhuwiex għoli daqs kemm ġie rrappurtat”, huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA. L-awditu 
jespandi fuq ix-xogħol preċedenti tal-QEA f’dan il-qasam, pereżempju r-Rapport Speċjali 17/2013, 
ir-Rapport Speċjali 31/2016 u r-Rapport Analitiku 01/2020. Ir-Rapport Speċjali 22/2021 ġibed l-
attenzjoni wkoll għar-riskju li l-infiq fuq il-klima taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) 
ma jilħaqx l-istandards tat-tassonomija tal-UE. 

 

https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/ecadefault.aspx
https://op.europa.eu/mt/publication-detail/-/publication/f45ef2ad-37b1-4065-9f2c-588a0dda2576
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=54194
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=59378
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