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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, is-26 ta’ Lulju 2022 

Ir-REPowerEU jista’ ma jilħaqx l-
ambizzjonijiet, l-awdituri tal-UE jwissu 
F’Opinjoni li ġiet ippubblikata llum, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri twissi li r-REPowerEU – 
jiġifieri l-pjan tal-UE biex titnaqqas malajr id-dipendenza fuq il-fjuwils fossili Russi, jiġu 
ddiversifikati l-provvisti tal-enerġija fil-livell tal-UE u titħaffef it-tranżizzjoni ekoloġika – jista’ 
jiffaċċja sfidi prattiċi sinifikanti. B’mod partikolari, is-suċċess tar-REPowerEU se jiddependi fuq 
azzjonijiet komplementari fil-livelli kollha, u fuq l-iżgurar ta’ finanzjament ta’ madwar 
EUR 200 biljun. 

Wara l-invażjoni Russa tal-Ukrajna, il-Kunsill Ewropew iddeċieda li jenħtieġ li l-UE tneħħi 
gradwalment id-dipendenza tagħha fuq l-importazzjonijiet Russi tal-gass, iż-żejt u l-faħam malajr 
kemm jista’ jkun. Konsegwentement, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il-pjan REPowerEU, li 
għandu l-għan li jżid ir-reżiljenza tas-sistema tal-enerġija tal-UE billi jnaqqas id-dipendenza tagħha 
fuq il-fjuwils fossili u jiddiversifika l-provvisti tal-enerġija fil-livell tal-UE. Dan l-objettiv se jiġi 
implimentat permezz tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF): il-miżuri b’appoġġ għall-
objettiv se jiġu inklużi fil-Kapitoli tar-REPowerEU li jinsabu fil-pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. 

“L-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja xeħtet l-attenzjoni kollha fuq id-dipendenza li għandna fuq l-
importazzjonijiet tal-gass, taż-żejt u tal-faħam, u l-UE assolutament kienet teħtieġ tieħu azzjoni u 
tirreaġixxi malajr għal tħassib akbar dwar is-sigurtà tal-enerġija,” qalet Ivana Maletić, il-Membru 
tal-QEA responsabbli għall-Opinjoni. “Iżda l-fehma tagħna hi li r-REPowerEU, fl-għamla attwali 
tiegħu, għandu mnejn ma jirnexxilux jidentifika u jimplimenta malajr proġetti strateġiċi tal-UE li 
jkollhom impatt immedjat u tal-ogħla livell fuq is-sigurtà u l-indipendenza tal-enerġija tal-UE.” 

Għalkemm il-proposta tagħti ħarsa ġenerali komprensiva lejn il-kuntest u l-isfidi prinċipali, l-
awdituri jiġbdu l-attenzjoni għal għadd ta’ inkonsistenzi fit-tfassil tar-REPowerEU. Filwaqt li l-
objettiv tar-REPowerEU jiffoka fuq l-UE kollha kemm hi, l-RRF tiġi implimentata permezz ta’ 
miżuri li jiġu proposti mill-Istati Membri. L-awdituri jgħidu li dan joħloq riskju f’dak li għandu 
x’jaqsam ma’ indirizzar strateġiku tal-isfidi li jmiss, u jista’ jirriżulta f’sitwazzjoni fejn proġetti ta’ 
importanza strateġika għall-UE kollha kemm hi ma jiġux iffinanzjati permezz tar-REPowerEU. 

Il-Kummissjoni stmat li l-investimenti addizzjonali għar-REPowerEU – u b’mod aktar partikolari 
għat-tneħħija gradwali tal-importazzjonijiet tal-fjuwils fossili Russi sal-2027 – ikunu jammontaw 
għal EUR 210 biljun. Iżda l-finanzjament addizzjonali totali li tqiegħed għad-dispożizzjoni 
jammonta għal EUR 20 biljun biss. Is-sorsi l-oħra ta’ finanzjament huma barra mill-kontroll tal-
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Kummissjoni, u jiddependu fuq kemm l-Istati Membri jkunu lesti li jużaw is-self li jifdal taħt l-RRF 
jew li jittrasferixxu fondi minn politiki oħra tal-UE, b’mod partikolari l-Koeżjoni u l-iżvilupp rurali. 
Konsegwentement, l-awdituri tal-UE jwissu li l-ammont totali ta’ finanzjament realment 
disponibbli jista’ ma jkunx suffiċjenti biex ikopri l-ħtiġijiet ta’ investiment stmati. 

Skont l-awdituri, id-distribuzzjoni prevista tal-fondi lill-Istati Membri toħloq ukoll problemi. Peress 
li l-fondi jkunu jiġu distribwiti fi proporzjonijiet ibbażati fuq dawk li ntużaw inizjalment għall-RRF, 
dawn la jkunu jirriflettu l-isfidi u l-objettivi attwali tar-REPowerEU u lanqas il-ħtiġijiet speċifiċi tal-
Istati Membri. In-nuqqas ta’ kwalunkwe data ta’ skadenza speċifika għall-preżentazzjoni tal-
Kapitoli tar-REPowerEU jnaqqas il-probabbiltà li jiġu identifikati u promossi proġetti 
transfruntieri. In-nuqqas ta’ kwalunkwe analiżi komparattiva jillimita l-fehma strateġika ta’ liema 
proġetti għandhom l-ogħla potenzjal li jikkontribwixxu għas-sigurtà u l-indipendenza tal-enerġija 
tal-UE. 

Fl-Opinjoni tagħhom, l-awdituri jiġbdu l-attenzjoni għal diversi dgħufijiet oħra li jaffettwaw lir-
REPowerEU, inkluż fl-oqsma tar-rappurtar, il-monitoraġġ u l-evalwazzjonijiet, kif ukoll il-
preżentazzjoni u l-valutazzjoni tal-Kapitoli tar-REPowerEU. 

 

 

Informazzjoni ġenerali 
Fit-18 ta’ Mejju 2022, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il-pjan REPowerEU, pjan direzzjonali 
għall-kisba ta’ sistema tal-enerġija aktar reżiljenti u Unjoni tal-Enerġija reali, billi tintemm id-
dipendenza fuq il-fjuwils fossili, jiġu ddiversifikati l-provvisti tal-enerġija fil-livell tal-UE u titħaffef 
it-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa. Il-miżuri fil-pjan REPowerEU huma maħsuba biex jirrispondu 
għal dawn l-ambizzjonijiet, permezz tal-iffrankar tal-enerġija, id-diversifikazzjoni tal-provvisti tal-
enerġija, l-introduzzjoni aċċellerata tal-enerġija rinnovabbli biex tissostitwixxi l-fjuwils fossili fid-
djar, fl-industrija u fil-ġenerazzjoni tal-enerġija, u l-produzzjoni ta’ enerġija nadifa. 
L-Opinjoni li ġiet ippubblikata llum għandha l-għan li tipprovdi valutazzjoni tat-tfassil ġenerali tar-
REPowerEU, tal-adegwatezza tal-emendi proposti u tar-riskju potenzjali f’termini ta’ 
implimentazzjoni. 
L-Opinjoni 04/2022 hija disponibbli fuq is-sit web tal-QEA bl-Ingliż; lingwi oħra tal-UE jkunu 
disponibbli f’qasir żmien. 
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