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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, id-9 ta’ Novembru 2022 

L-appoġġ li ngħata mill-UE lir-reġjuni 
tal-faħam ftit li xejn ikkontribwixxa 
għat-tranżizzjoni klimatika 
Skont rapport li ġie ppubblikat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-assistenza finanzjarja 
mill-UE għar-reġjuni tal-faħam kellha impatt limitat kemm fuq l-impjiegi kif ukoll fuq 
it-tranżizzjoni tal-enerġija. Minkejja l-progress kumplessiv, il-faħam jibqa’ sors sinifikanti ta’ 
emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra f’diversi pajjiżi tal-UE. Għalhekk l-awdituri jappellaw 
sabiex il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta l-ġdid jintuża b’mod effettiv u effiċjenti biex itaffi l-impatt 
soċjoekonomiku tat-tranżizzjoni tal-UE lejn in-newtralità klimatika, fuq ir-reġjuni tal-faħam. 

Is-settur tal-faħam Ewropew ilu jonqos b’mod kostanti għal dawn l-aħħar deċennji. Il-fondi taħt 
il-politika ta’ koeżjoni tal-UE kienu disponibbli biex jappoġġaw it-tranżizzjoni soċjoekonomika u 
tal-enerġija tar-reġjuni tal-faħam: għall-perjodu 2014-2020, ġew ipprovduti madwar EUR 12.5-
il biljun lis-seba’ reġjuni tal-faħam awditjati. Għalkemm il-produzzjoni tnaqqset sinifikattivament, 
il-kombustjoni tal-faħam kienet għadha responsabbli għal 15 % tal-emissjonijiet ta’ gassijiet 
b’effett ta’ serra tal-UE fl-2019. Il-Patt Ekoloġiku reċenti tal-UE identifika l-eliminazzjoni gradwali 
tal-faħam bħala essenzjali biex jintlaħqu l-miri klimatiċi għall-2030 u n-newtralità klimatika 
sal-2050. Il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta li nħoloq f’Ġunju 2021 jagħmel disponibbli 
EUR 19.3-il biljun matul il-perjodu 2021-2027 lil reġjuni u setturi l-aktar milquta mit-tranżizzjoni 
lejn in-newtralità klimatika. 

“Il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, komponent ewlieni tal-Patt Ekoloġiku tal-UE, jipprovdi riżorsi 
addizzjonali sinifikanti lir-reġjuni tal-faħam”, qal Nikolaos Milionis, il-Membru tal-QEA 
responsabbli mill-awditu. “Jenħtieġ li l-Kummissjoni Ewropea tiżgura li flus l-UE jappoġġaw 
perkors ċar sabiex isseħħ it-tranżizzjoni ’l bogħod mill-faħam, u tieħu inkunsiderazzjoni 
t-tensjonijiet fis-suq tal-enerġija wara l-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja”. 

It-tnaqqis fil-produzzjoni tal-faħam inevitabbilment wassal għal tnaqqis fl-għadd ta’ ħaddiema 
fis-settur. F’xi reġjuni, bħal Lausitz (il-Ġermanja) u Silesia (il-Polonja), it-tnaqqis fil-persunal 
intlaħaq permezz ta’ flutwazzjonijiet naturali u l-irtirar, filwaqt li f’reġjuni oħra bħall-Moravia-
Silesia (ir-Repubblika Ċeka), kumpaniji tal-estrazzjoni tal-faħam kellhom jagħtu s-sensja 
lill-persunal. Taħriġ iffinanzjat mill-UE kien disponibbli għall-ħaddiema tal-faħam li ngħataw 
is-sensja, iżda n-nuqqas ta’ data dwar il-parteċipazzjoni tagħhom fisser li l-awdituri ma setgħux 
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jiddeterminaw jekk dan it-taħriġ għenhomx isibu mpjiegi ġodda. L-awdituri lanqas setgħu 
josservaw xi impatt sinifikanti fuq il-kapaċità ta’ produzzjoni ta’ enerġija rinnovabbli fir-reġjuni li 
eżaminaw. L-investimenti ffinanzjati mill-UE fl-iffrankar tal-enerġija wkoll kellhom impatt modest 
jew ma setgħux jiġu kkwantifikati. 

Qabel ma pproponiet il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta li għandu fil-mira l-aktar reġjuni u setturi 
milquta, il-Kummissjoni Ewropea ma wettqitx analiżi xierqa tal-kisbiet tal-finanzjament 
preċedenti tal-UE f’dawn ir-reġjuni, jew tal-ħtiġijiet pendenti tagħhom. B’mod partikolari, 
l-awdituri jisħqu dwar ir-riskju li l-finanzjament jista’ jintefaq mingħajr ma sseħħ it-tranżizzjoni. 
Il-perjodu ta’ żmien limitat tal-programm jamplifika dan ir-riskju, billi jeħtieġ li l-biċċa l-kbira 
mill-fondi jiġu impenjati sa tmiem l-2023 u jintużaw sa tmiem l-2025. L-invażjoni tal-Ukrajna 
mir-Russja fl-2022, u l-effetti tagħha fuq is-suq tal-enerġija, jistgħu jirriżultaw ukoll f’dewmien 
fit-tranżizzjoni ’l bogħod mill-faħam. 

Fl-aħħar nett, l-awdituri osservaw li, f’xi pajjiżi tal-UE, il-faħam domestiku kien ġie sostitwit minn 
importazzjonijiet jew ikkumpensat minn fjuwils fossili oħra. Fl-aħħar 15-il sena, pereżempju, il-
Ġermanja u l-Polonja kienu żiedu sinifikattivament l-importazzjonijiet tal-faħam tagħhom. 
B’riżultat ta’ dan, il-faħam jibqa’ sors sinifikanti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra, 
notevolment fil-Polonja, ir-Repubblika Ċeka, il-Bulgarija, il-Ġermanja, is-Slovenja u r-Rumanija. 
L-awdituri sabu wkoll li ma kinitx ingħatat biżżejjed attenzjoni lill-emissjonijiet tal-metan minn 
minjieri tal-faħam magħluqa jew abbandunati.  

 

Informazzjoni ġenerali  
Dan l-awditu jipprovdi fehim approfondit dwar ir-rwol tal-fondi tal-UE fit-tranżizzjoni 
soċjoekonomika u tal-enerġija fir-reġjuni fejn l-industrija tal-faħam qiegħda tonqos. It-
”tranżizzjoni soċjoekonomika u tal-enerġija” ta’ reġjun tal-faħam tirreferi għall-proċess ta’ ffukar 
mill-ġdid tal-ekonomija sabiex jiġu ssostitwiti l-impjiegi li ntilfu minħabba l-eliminazzjoni gradwali 
tal-faħam, isir iffrankar tal-enerġija u jkun hemm bidla lejn sorsi ta’ enerġija li huma kompatibbli 
mal-objettivi klimatiċi tal-UE. 

Ir-Rapport Speċjali 22/2022, “L-appoġġ li ngħata mill-UE lir-reġjuni tal-faħam – Fokus limitat fuq 
it-tranżizzjoni soċjoekonomika u tal-enerġija”, huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA 
(eca.europa.eu).  
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