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Stqarrija għall-Istampa 

Il-Lussemburgu, l-1 ta’ Marzu 2018 
 
 

L-Awdituri tal-UE jsostnu li jeħtieġ li jkun hemm rabta 
aħjar bejn l-enerġija rinnovabbli u l-politiki għall-iżvilupp 
rurali. 
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, jenħtieġ li l-UE tagħmel aktar biex tisfrutta 
aħjar is-sinerġiji bejn il-politiki tagħha dwar is-sorsi ta' enerġija rinnovabbli u l-iżvilupp rurali. L-awdituri 
eżaminaw ir-rabta bejn l-enerġija rinnovabbli u l-iżvilupp rurali. Huma kkonkludew li filwaqt li kien 
hemm il-possibbiltà ta’ sinerġiji dawn għadhom fil-biċċa l-kbira mhumiex qed jiġu realizzati.  

Jeżistu bosta programmi ta' finanzjament tal-UE u programmi nazzjonali biex jinċentivaw il-produzzjoni u l-
użu tal-enerġija rinnovabbli, u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) huwa wieħed minn 
dawn is-sorsi ta’ finanzjament mill-UE. Madankollu, l-awdituri osservaw li l-Kummissjoni Ewropea ma 
setgħetx tipprovdi informazzjoni komprensiva aġġornata dwar l-appoġġ finanzjarju għall-enerġija 
rinnovabbli, la għall-appoġġ kumplessiv u lanqas għal dak taħt il-FAEŻR.  
“Il-finanzjament għall-iżvilupp rurali jista’ jkollu rwol fl-ilħuq tal-miri tal-UE u dawk nazzjonali għall-enerġija 
rinnovabbli, iżda jenħtieġ li ż-żoni rurali jkunu jistgħu jibbenefikaw meta l-appoġġ għall-enerġija rinnovabbli 
jkun ġej minn fondi għall-iżvilupp rurali,” qal Samo Jereb, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
responsabbli għar-rapport. “Il-Kummissjoni ma pprovdietx biżżejjed kjarifika jew gwida f'dan ir-rigward.” 

L-awdituri żaru ħames Stati Membri: il-Bulgarija, Franza (in-Normandija t’Isfel), l-Italja (it-Toskana), il-
Litwanja u l-Awstrija. Huma sabu li l-biċċa l-kbira mill-Istati Membri li żaru ma użawx il-fondi għall-Iżvilupp 
Rurali biex jipprijoritizzaw il-proġetti relatati mal-enerġija rinnovabbli, li wkoll kellhom il-potenzjal li 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp rurali sostenibbli. Filwaqt li l-biċċa l-kbira mill-proġetti li nżaru kellhom 
riżultati ekonomiċi u ambjentali pożittivi, l-Istati Membri ffinanzjaw ukoll proġetti li kellhom benefiċċju 
ekonomiku għas-sidien tal-proġetti, iżda li ftit li xejn kellhom impatt ulterjuri fuq iż-żoni rurali. 

B’mod ġenerali, il-politika tal-UE dwar l-enerġija rinnovabbli tista’ tkun aktar espliċita fl-istabbiliment tal-
kundizzjonijiet li jorbtu b’suċċess l-enerġija rinnovabbli mal-iżvilupp rurali. L-awdituri jsostnu li l-qafas tal-
politika dwar l-enerġija rinnovabbli, li attwalment qed jiġi diskuss, jista’ jtejjeb is-sitwazzjoni. Madankollu, 
la l-qafas ta’ sostenibbiltà attwali u lanqas dak propost għall-bijoenerġija ma jipprovdu bażi adegwata għall-
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protezzjoni suffiċjenti ta’ żoni rurali kontra r-riskji ambjentali u soċjoekonomiċi jew għall-massimizzazzjoni 
tal-potenzjal għal żvilupp sostenibbli ulterjuri.  

 

L-awdituri jagħmlu r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin: 

• Meta jfasslu l-politika futura tagħhom dwar l-enerġija rinnovabbli, jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jqisu l-
ħtiġijiet taż-żoni rurali. 

• Jenħtieġ li l-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ifasslu l-politika futura għall-bijoenerġija biex jiżguraw 
salvagwardji aħjar kontra l-akkwist mhux sostenibbli tal-bijomassa għall-enerġija.  

Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni:  

• tispeċifika l-għan u r-rwol tal-appoġġ għall-iżvilupp rurali għall-finijiet tal-investimenti fl-enerġija rinnovabbli; 

• tirrikjedi li l-Istati Membri jipprovdu, fir-rapporti ta' implimentazzjoni tagħhom għall-2019, informazzjoni pertinenti 
dwar il-kisbiet tal-programmi relatati mal-enerġija rinnovabbli; 

• flimkien mal-Istati Membri, tirrinforza l-ħtieġa li l-appoġġ jingħata biss lil proġetti relatati mal-enerġija rinnovabbli li 
jkunu vijabbli u li jkunu ta’ benefiċċju ċar għal żvilupp rurali sostenibbli, partikolarment fil-każ ta’ appoġġ mill-FAEŻR. 

Noti lill-Edituri 

L-enerġija rinnovabbli hija enerġija ġġenerata minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli u mhux ibbażati fuq fossili 
li jiġu rifornuti tul il-ħajja ta' bniedem. Kemm il-produzzjoni kif ukoll il-konsum tal-enerġija rinnovabbli fl-UE 
qed jiżdiedu, iżda għadhom jenħtieġu aktar sforzi biex jintlaħqu l-miri tal-UE għall-enerġija rinnovabbli 
jiġifieri li sal-2020, 20 % tal-konsum finali tal-enerġija jiġi minn sorsi rinnovabbli, u li dan jitla’ għal tal-inqas 
27 % sal-2030. L-użu ta' aktar enerġija rinnovabbli huwa kruċjali biex l-UE tnaqqas l-emissjonijiet ta' gass 
serra tagħha, u biex b’hekk tikkonforma mal-Ftehim ta' Pariġi tal-2015 dwar it-Tibdil fil-Klima.  

Skont studju mwettaq minn Ecofys, li tipprovdi konsulenza dwar l-enerġija, fl-2012 tħallsu EUR 99 biljun ta’ 
fondi pubbliċi bħala appoġġ għas-settur tal-enerġija fl-UE, prinċipalment minn baġits nazzjonali, li minnhom 
EUR 40 biljun kienu għall-enerġija rinnovabbli. 

F’Novembru 2016, il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta tagħha għad-Direttiva dwar il-promozzjoni tal-użu 
tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli. Il-Kunsill laħaq ftehim dwar approċċ ġenerali u l-Parlament Ewropew 
adotta l-emendi f’Jannar 2018. Il-Kunsill ħejja wkoll il-pożizzjoni tiegħu għall-ewwel laqgħa ta’ trilogu. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 5/2018 “Enerġija rinnovabbli għal żvilupp rurali sostenibbli: sinerġiji sinifikanti huma 
possibbli iżda fil-biċċa l-kbira mhumiex qed jiġu realizzati” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA 
(eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. 

 


