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Il-Lussemburgu, it-2 ta’ Lulju 2020

Azzjoni klimatika tal-UE: riskju li l-infiq fuq ilklima jiġi ddikjarat b’mod eċċessiv mingħajr
metodu affidabbli ta’ insegwiment, jgħidu lawdituri
Għall-perjodu 2014-2020, il-Kummissjoni għamlet impenn li tonfoq mill-inqas euro wieħed minn
kull ħamsa (20 %) tal-baġit tal-UE fuq l-azzjoni klimatika. Issa, għall-perjodu 2021-2027, hija
għolliet din il-mira għal 25 % (euro wieħed minn kull erbgħa). Skont rapport analitiku ġdid maħruġ
mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-iffissar ta’ miri bħal dawn jista’ jkun pass effettiv lejn l-ilħuq talobjettivi klimatiċi, dment li l-metodoloġija li tintuża għall-insegwiment tal-flus tkun robusta u tiġi
applikata b’mod konsistenti fl-oqsma ta’ politika kollha.
L-indirizzar tat-tibdil fil-klima huwa prijorità għolja għall-UE. Minflok ma ħolqot strument ta’
finanzjament dedikat biex jindirizza t-tibdil fil-klima, il-Kummissjoni għażlet li tiffissa mira għallperċentwal tal-baġit tal-UE li għandu jintnefaq fuq l-azzjoni klimatika. F’dan il-kuntest, l-insegwiment
tal-infiq relatat mal-klima jfisser il-kejl tal-kontribuzzjoni finanzjarja li ssir għall-objettivi klimatiċi
minn sorsi differenti ta’ finanzjament mill-UE, u l-valutazzjoni ta’ jekk dawn il-miri ta’ nfiq intlaħqux.
“Ilkoll nixtiequ baġit tal-UE li jkun ġenwinament aktar ekoloġiku,” qalet Joëlle Elvinger, il-Membru
tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Sar progress, iżda jibqa’ r-riskju li lazzjoni klimatika tal-UE tiġi stmata b’mod eċċessiv. Filwaqt li nħarsu ’l quddiem lejn il-perjodu ta’
wara l-2020, lejn il-Patt Ekoloġiku tal-Kummissjoni u l-mira aktar ambizzjuża ta’ 25 %, jeħtieġ li
jkollna rappurtar affidabbli dwar l-infiq relatat mal-klima.”
L-awdituri ffukaw fuq l-insegwiment tal-azzjoni klimatika fl-oqsma ta’ politika relatati malagrikoltura, mal-koeżjoni u mar-riċerka, li flimkien jirrappreżentaw il-biċċa l-kbira mill-infiq relatat
mal-klima. Preċedentement, huma (ir-Rapport Speċjali Nru 31/2016) kienu wissew dwar ir-riskju li
ma tintlaħaqx il-mira attwali ta’ 20 % għall-infiq tal-UE fuq l-azzjoni klimatika. Ir-rapport analitiku lġdid jafferma mill-ġdid it-tħassib tagħhom dwar il-metodoloġija tal-Kummissjoni għall-insegwiment
tal-infiq relatat mal-klima. Ma tteħidx kont tal-impatt negattiv tan-nefqa li twassal għal żieda flemissjonijiet. Barra minn hekk, l-istess metodoloġija stmat b’mod eċċessiv il-livell sa fejn l-infiq tal-
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UE, u b’mod partikolari ċerti skemi tal-politika agrikola komuni (PAK), ikun jikkontribwixxi biex jiġi
indirizzat it-tibdil fil-klima.
F’Mejju 2018, fl-ewwel proposta tagħha għall-baġit tal-UE fuq terminu twil jew il-“qafas finanzjarju
pluriennali” (QFP) għall-perjodu 2021-2027, il-Kummissjoni żiedet il-mira tagħha għall-infiq tal-UE
fuq it-tibdil fil-klima minn 20 % għal 25 %. Il-proposta tagħha għal Patt Ekoloġiku Ewropew
f’Diċembru 2019 ikkonfermat din iż-żieda.
Il-kriżi tal-COVID-19 tista’ tibdel il-prijoritajiet politiċi, billi tibdel il-fokus lejn l-indirizzar tat-theddid
għas-saħħa pubblika, issaħħaħ l-ekonomija, jew toħloq l-impjiegi. F’Mejju 2020, il-Kummissjoni – fuq
talba tal-Kunsill Ewropew u tal-Parlament Ewropew – ippreżentat proposta riveduta għallperjodu 2021-2027 tal-QFP, fejn inkludiet pjan ta’ rkupru ffinanzjat b’dejn biex jiġu indirizzati l-effetti
tal-kriżi tal-COVID-19. Attwalment, din il-proposta qed tiġi diskussa. L-infiq kumplessiv tal-UE relatat
mal-klima se jkun jiddependi mill-eżitu ta’ dawn in-negozjati u mit-tip ta’ investimenti li fuqhom
tassew se jintefqu fondi addizzjonali tal-UE. Xorta waħda, it-tibdil fil-klima se jibqa’ sfida globali u ta’
tħassib ċentrali għaċ-ċittadini, għal dawk li jfasslu l-politika u għall-partijiet ikkonċernati.
Noti lill-Edituri
Ir-Rapport Speċjali Nru 31/2016 sab li l-metodu tal-Kummissjoni għall-insegwiment tal-infiq relatat
mal-klima fil-baġit tal-UE kien sempliċi u pragmatiku, iżda kellu bosta dgħufijiet, bħall-fatt li dan ma
jistmax il-marka tal-karbonju ta’ kull azzjoni.
L-azzjoni tal-UE rigward is-sostenibbiltà u t-tibdil fil-klima hija punt fokali tax-xogħol tal-QEA u tibqa’
prijorità għolja fil-programm ta’ ħidma rivedut għall-2020. Il-pubblikazzjonijiet l-aktar reċenti tagħna
dwar il-kwistjoni jinkludu rapport speċjali dwar il-bijodiversità agrikola u rapport speċjali dwar l-użu
tal-pestiċidi. It-tibdil fil-klima huwa wkoll is-suġġett prinċipali tal-Ġurnal tal-QEA l-aktar reċenti.
Ir-Rapport Analitiku tal-QEA intitolat “L-insegwiment tal-infiq fuq il-klima fil-baġit tal-UE” huwa
disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. Dan ir-rapport analitiku
mhuwiex rapport tal-awditjar. Huwa għandu l-għan li jaġġorna l-analiżi preċedenti tal-QEA dwar ittrekkjar klimatiku fil-baġit tal-UE, kif mitlub mill-Kunsill u mill-Parlament Ewropew.
Informazzjoni dwar il-miżuri li l-QEA ħadet b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19 tista’ tinstab
hawnhekk.
Kuntatt għall-istampa għal dan ir-rapport analitiku
Claudia Spiti - claudia.spiti@eca.europa.eu - T: (+352) 4398 45547 / M: (+352) 691 553547

2

