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Biex tinħareġ minnufih

Il-Lussemburgu, l-15 ta' Ottubru 2014

L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE għandhom jagħmlu aktar 

biex inaqqsu l-impronta tal-karbonju tagħhom, jgħidu l-

Awdituri tal-UE 

Rapport ippubblikat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) jitlob lill-istituzzjonijiet u l-

korpi tal-UE jiżviluppaw politika komuni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tagħhom ta' gassijiet 

serra ("impronta tal-karbonju"). Ir-rapport jiżvela li l-15-il istituzzjoni u korp awditjat tal-UE 

ma jagħmlux użu sħiħ mill-għodod tal-immaniġġjar ambjentali promossi mill-Kummissjoni. 

Il-progress fl-introduzzjoni tal-Iskema Ewropea ta’ mmaniġġjar u awditjar ekoloġiċi (EMAS) 

għaddej bil-mod, l-informazzjoni disponibbli dwar l-ammont reali ta' emissjonijiet hija 

erratika, u huma biss ftit istituzzjonijiet u korpi tal-UE li jużaw l-akkwist ekoloġiku b’mod 

sistematiku.  

"L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE jeħtieġ li jmexxu bl-eżempju fl-appoġġ tal-mira 2030 tal-UE, li jmiss, biex 

jitnaqqsu l-emissjonijiet," qal Ladislav BALKO, il-Membru tal-QEA responsabbli għar-rapport, “L-għoti ta' 

attenzjoni bir-reqqa lill-prestazzjoni ambjentali fl-operazzjonijiet tagħhom huwa importanti mhux biss 

għall-kredibbiltà tagħhom iżda wkoll għall-kredibbiltà tal-politika dwar il-klima tal-Unjoni Ewropea.” 

L-awdituri tal-UE sabu li l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE rnexxielhom jirriversjaw ix-xejra tal-emissjonijiet 

dejjem jiżdiedu ta' gassijiet serra kkawżati mill-konsum tal-enerġija fil-bini tagħhom. Madankollu, id-data 

erratika disponibbli ma ppermettietx li jiġu identifikati xejriet ċari ta' tnaqqis għal sorsi oħra ta' 

emissjonijiet, pereżempju għal emissjonijiet ikkawżati minn ivvjaġġar fuq dmir. Aktar minn nofs l-

istituzzjonijiet u l-korpi awditjati tal-UE ma kienu stabbilixxew l-ebda mira kwantifikata għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet tagħhom. Tpaċija volontarja għall-ikkumpensar ta' emissjonijiet residwi tintuża sa punt limitat. 

Għalkemm il-Kummissjoni tippromwovi l-akkwist ekoloġiku u jeżistu mudelli ta' kriterji ambjentali, li jistgħu 

jintużaw għal proċeduri relevanti fuq bażi volontarja, l-awdituri sabu li l-kriterji l-aktar ambizzjużi ntużaw 

f'anqas minn 20 % tal-160 proċedura awditjata. Aktar minn nofs dawn il-proċeduri kienu vvalutati bħala 

"mhux ekoloġiċi” jew “kemxejn ekoloġiċi” biss.  

Ir-reġistrazzjoni mal-EMAS għal amministrazzjonijiet pubbliċi ilha possibbli mill-2001 'il hawn u, sa 

Ġunju 2014, 7 mill-15-il istituzzjoni u korp awditjat tal-UE kienu ġew irreġistrati, b'5 oħra jħejju għar-
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reġistrazzjoni. Fejn ġiet introdotta l-EMAS, din skattat titjib fil-prestazzjoni ambjentali u ffrankar finanzjarju. 

Noti lill-edituri: 

Ir-rapporti speċjali tal-QEA huma ppubblikati matul is-sena kollha u jippreżentaw ir-riżultati ta’ 

awditi magħżula ta’ oqsma baġitarji jew suġġetti ta’ ġestjoni speċifiċi tal-UE. 

F'dan ir-Rapport Speċjali (Nru 14/2014) "L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE kif jikkalkolaw, inaqqsu u 
jpaċu l-emissjonijiet tagħhom ta' gassijiet serra?" il-QEA vvalutat jekk l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-

UE kellhomx politiki għat-tnaqqis tal-impatt tal-operazzjonijiet amministrattivi tagħhom fuq l-

ambjent, u jekk dawn il-politiki ġewx implimentati b'mod effettiv. 

Il-politika tal-Unjoni Ewropea dwar l-ambjent timmira lejn livell għoli ta' protezzjoni. L-Artikolu 11 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jipprovdi li l-ħtiġijiet għall-ħarsien 

tal-ambjent għandhom ikunu integrati fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-

attivitajiet tal-Unjoni, partikolarment bl-għan li jinkoraġġixxu żvilupp sostenibbli. 

L-awditu kopra 15-il istituzzjoni u korp tal-UE, jiġifieri l-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-UE 

b'aktar minn 500 membru tal-persunal fl-2012 u, barra minn hekk, l-Aġenzija Ewropea għall-

Ambjent minħabba l-kompiti speċifiċi tagħha direttament relatati mas-suġġett tal-awditjar. L-
awdituri taw attenzjoni partikolari lill-Kummissjoni mhux biss minħabba d-daqs tagħha, iżda wkoll 

minħabba r-rwol tagħha bħala l-istituzzjoni tal-UE li għandha s-setgħa ta’ inizjattiva leġiżlattiva. 

L-awdituri tal-UE jirrakkomandaw li: 

- il-Kummissjoni għandha tipproponi politika komuni biex titnaqqas l-impronta tal-

karbonju tal-operazzjonijiet amministrattivi tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE. Tali politika 

għandha tinkludi mira kumplessiva u kwantifikata tal-mira għat-tnaqqis tal-emissjonijiet 

ta' gassijiet serra għas-sena 2030; 

- l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE għandhom jintroduċu approċċ armonizzat għall-kalkolu u 

r-rappurtar tal-emissjonijiet tagħhom ta’ gassijiet serra, diretti u indiretti. Huma 

għandhom jiżviluppaw approċċ komuni biex fuq bażi volontarja jikkumpensaw għal dawk 
l-emissjonijiet li ma jistgħux jiġu evitati; 

- l-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-UE għandhom jirreġistraw mal-iskema Ewropea ta’ 

mmaniġġjar u awditjar ekoloġiċi EMAS u jimplimentawha filwaqt li progressivament 

inaqqsu kwalunkwe limitazzjoni fl-ambitu; 

- l-akkwist ekoloġiku għandu jintuża mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE kull fejn possibbli. 

 

 

 

 


