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Biex tinħareġ minnufih
Il-Lussemburgu, it-8 ta' Lulju 2014

Jeħtieġ li jsir titjib fl-infiq tal-UE fuq l-enerġija rinnovabbli biex 
jissaħħaħ il-kontribut tiegħu għall-għanijiet tal-politika, jgħidu l-
Awdituri tal-UE 
 
Rapport ippubblikat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) jiżvela li jeħtieġ li jsir titjib jekk il-
finanzjament mill-UE għandu jagħti l-ogħla kontribut possibbli għall-ilħuq tal-mira tal-enerġija rinnovabbli 
għall-2020.  L-awdituri tal-UE eżaminaw jekk il-fondi f'dak il-perjodu kinux ġew allokati għal proġetti għall-
ġenerazzjoni ta' enerġija rinnovabbli li kienu magħżula skont prijoritajiet stabbiliti tajjeb, u li kienu 
kosteffettivi u maturi, b'objettivi razzjonali u sa liema punt dawn il-fondi kienu kisbu riżultati tajbin fil-
kontribut għall-mira tal-UE għall-2020 għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli 
 
"L-Istati Membri tal-UE stabbilixxew għanijiet ambizzjużi għall-enerġija rinnovabbli li jistgħu jiġu appoġġati 
sinifikattivament permezz ta' flus mill-UE iżda biss jekk isir titjib fil-ġestjoni tal-programmi ta' nfiq," iddikjara s-
Sur Ladislav Balko, il-Membru tal-QEA responsabbli għar-rapport, "Jeħtieġ ukoll li l-Kummissjoni tiżgura li l-
programmi li qed jiġu ffinanzjati fl-Istati Membri jkunu kosteffettivi."  
 
Il-QEA sabet li l-proġetti awditjati wasslu outputs kif ippjanat, u li l-biċċa l-kbira tagħhom kienu maturi biżżejjed u lesti biex 
jiġu implimentati meta ntgħażlu. Ma kien hemm ebda spiża li kienet sinifikattivament akbar milli ppjanat jew dewmien ta' 
żmien sinifikanti fil-proġetti, u l-kapaċitajiet għall-ġenerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli ġew installati kif ippjanat u kienu 
operazzjonali. Madankollu, ir-riżultati ta' produzzjoni tal-enerġija mhux dejjem inkisbu jew ma tkejlux b'mod xieraq. Il-valur 
kumplessiv għall-flus tal-appoġġ mill-fondi taħt il-politika ta' Koeżjoni lil proġetti għall-ġenerazzjoni ta' enerġija rinnovabbli 
kien limitat fl-għajnuna li ta għall-ilħuq tal-mira tal-UE għall-2020 għall-enerġija rinnovabbli, peress li: il-kosteffettività ma 
kinitx il-prinċipju ta' gwida fl-ippjanar u fl-implimentazzjoni tal-proġetti għall-ġenerazzjoni ta' enerġija rinnovabbli; u l-fondi 
taħt il-politika ta' koeżjoni kellhom valur miżjud tal-UE limitat. 
 
Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea stabbilixxa mira vinkolanti tal-UE ta' 20 % ta' enerġija rinnovabbli fil-konsum finali 
gross tal-enerġija sal-2020, ibbażata fuq il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija Rinnovabbli tal-Kummissjoni, li 
jistabbilixxi mogħdija għall-integrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli fil-politiki u s-swieq tal-enerġija tal-UE. 
 
Fl-2007 - 2013, bejn wieħed u ieħor EUR 4,7 biljun ġew allokati għall-enerġija rinnovabbli mill-fondi tal-UE taħt il-
politika ta' Koeżjoni.  
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Noti lill-edituri: 
 
Ir-rapporti speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) huma ppubblikati matul is-sena kollha u jippreżentaw ir-riżultati ta’ 
awditi magħżula ta’ oqsma baġitarji jew suġġetti ta’ ġestjoni speċifiċi tal-UE. 

Dan ir-Rapport Speċjali (Nru 6/2014) intitolat "L-appoġġ mill-fondi taħt il-politika ta' Koeżjoni għall-ġenerazzjoni ta' enerġija 
rinnovabbli - inkisbu riżultati tajbin?" ivvaluta jekk kinux inkisbu riżultati tajbin miż-żewġ sorsi ta' finanzjament l-aktar importanti 
fost il-programmi ta' nfiq tal-UE għall-promozzjoni ta' enerġija rinnovabbli - il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' 
Koeżjoni (il-fondi taħt il-Politika ta’ Koeżjoni). 
 
Il-Qorti sabet li l-proġetti awditjati wasslu outputs kif ippjanat. Il-parti l-kbira tagħhom kienu maturi biżżejjed u lesti biex jiġu 
implimentati meta ntgħażlu. Ma kien hemm ebda spiża li kienet sinifikattivament akbar milli ppjanat jew dewmien ta' żmien 
sinifikanti fil-proġetti, u l-kapaċitajiet għall-ġenerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli ġew installati kif ippjanat u kienu operazzjonali. 
Madankollu, ir-riżultati ta' produzzjoni tal-enerġija mhux dejjem inkisbu jew ma tkejlux b'mod xieraq. Il-valur kumplessiv għall-
flus tal-appoġġ mill-fondi taħt il-politika ta' Koeżjoni lil proġetti għall-ġenerazzjoni ta' enerġija rinnovabbli kien limitat fl-għajnuna 
li ta għall-ilħuq tal-mira tal-UE għall-2020 għall-enerġija rinnovabbli, peress li: il-kosteffettività ma kinitx il-prinċipju ta' gwida fl-
ippjanar u fl-implimentazzjoni tal-proġetti għall-ġenerazzjoni ta' enerġija rinnovabbli; u l-fondi taħt il-politika ta' koeżjoni 
kellhom valur miżjud tal-UE limitat. 
 
 
L-awdituri tal-UE jirrakkomandaw li: 

• Il-Kummissjoni tiżgura li l-programmi futuri ta' enerġija rinnovabbli kkofinanzjati taħt il-politika ta' Koeżjoni jkunu 
gwidati mill-prinċipju ta' kosteffettività, inkluż l-evitar ta' deadweight. Il-programmi jridu jkunu bbażati fuq valutazzjoni 
xierqa tal-ħtiġijiet, prijoritizzazzjoni tat-teknoloġiji l-aktar kosteffettivi (filwaqt li ma ssirx diskriminazzjoni bejn is-setturi 
tal-enerġija rinnovabbli) u kontribut ottimu għall-mira tal-UE għall-2020 għall-enerġija rinnovabbli. Jeħtieġ li jiġu 
stabbiliti objettivi adegwati għall-ġenerazzjoni ta' enerġija rinnovabbli fir-rigward tal-baġit kif ukoll kriterji tal-għażla tal-
proġetti b'fokus fuq il-kosteffettività tar-riżultati ta' ġenerazzjoni tal-enerġija (bl-evitar tal-kumpens eċċessiv tal-
proġetti); 

• Il-Kummissjoni tippromwovi l-istabbiliment ta' qafas regolatorju stabbli u prevedibbli għall-enerġija rinnovabbli 
inġenerali mill-Istati Membri, flimkien ma' proċeduri li jimxu aktar ħarir għall-integrazzjoni tal-elettriku mill-enerġija 
rinnovabbli fin-netwerks tal-grilji; u 

• Ibbażat fuq gwida mill-Kummissjoni, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u japplikaw kriterji minimi ta' kosteffettività 
li jkunu adattati għaċ-ċirkostanzi tal-proġetti. Huma għandhom ukoll isaħħu l-valur miżjud tal-fondi taħt il-politika ta' 
koeżjoni billi jtejbu l-implimentazzjoni kif ukoll il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-proġetti għall-enerġija rinnovabbli u 
billi jibnu ħażna ta' data mkejla dwar l-ispejjeż tal-ġenerazzjoni tal-enerġija fis-setturi rilevanti kollha tal-enerġija 
rinnovabbli. 

Vidjo qasir tal-intervista mal-Membru tal-QEA responsabbli għar-rapport u mal-kap tat-tim tal-awditjar huwa disponibbli fuq:  
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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