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Il-Lussemburgu, it-23 ta’ Ottubru 2018

Azzjoni klimatika: L-UE qed tonqos milli tniedi fuq skala
kummerċjali t-teknoloġiji għall-ġbir tal-karbonju u s-sorsi
innovattivi ta’ enerġija rinnovabbli, jgħidu l-Awdituri
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-azzjoni meħuda mill-UE għall-appoġġ
tal-ġbir u l-ħżin tal-karbonju u tas-sorsi innovattivi ta’ enerġija rinnovabbli ma rnexxietx. L-awdituri
jgħidu li, bejn l-2018 u l-2017, ġew stabbiliti miri ambizzjużi, iżda l-appoġġ li ngħata mill-UE għal
proġetti ta’ dimostrazzjoni ftit li xejn ikkontribwixxa għat-twettiq ta’ proġetti u għall-ksib tarriżultati. Huma jgħidu wkoll li jeħtieġ li l-UE tadatta l-Fond ta’ Innovazzjoni l-ġdid tagħha sabiex
tilħaq l-objettivi tagħha.
Fl-2009, l-UE niedet żewġ programmi kbar ta’ finanzjament biex tappoġġa l-ġbir u l-ħżin tal-karbonju
kif ukoll is-sorsi innovattivi ta’ enerġija rinnovabbli: il-Programm Ewropew tal-Enerġija għall-Irkupru u
l-programm Riżerva tal-Installazzjonijiet li Daħlu Ġodda fis-Suq, il-programm NER300. Iż-żewġ
programmi, li għandhom mira kumplessiva ta’ nfiq ta’ EUR 3.7 biljun, jistabbilixxu miri ambizzjużi firrigward tal-ġbir tal-karbonju u tas-sorsi innovattivi ta’ enerġija rinnovabbli. Skont il-Ftehim ta’ Pariġi
tal-2015, l-UE hija impenjata li tnaqqas l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra b’mill-inqas 40 % sal-2030,
biex b’hekk tikkomplementa l-ambizzjoni eżistenti tagħha li tikseb ekonomija b’livell baxx ta’
emissjonijiet tal-karbonju sal-2050.
L-awdituri eżaminaw it-tfassil, il-ġestjoni u l-koordinazzjoni taż-żewġ programmi, u eżaminaw jekk
dawn kinux għamlu l-progress mistenni f’termini ta’ għoti ta’ għajnuna biex it-teknoloġiji għall-ġbir talkarbonju u s-sorsi innovattivi ta’ enerġija rinnovabbli jitniedu fuq skala kummerċjali. Huma żaru
proġetti fil-Ġermanja, fi Spanja, fin-Netherlands, fil-Polonja u fir-Renju Unit.
Huma sabu li l-Programm Ewropew tal-Enerġija għall-Irkupru kkontribwixxa b’mod pożittiv għalliżvilupp tas-settur tal-enerġija eolika fuq il-baħar, iżda li dan ma laħaqx l-ambizzjonijiet tiegħu firrigward tal-ġbir tal-karbonju. Sadanittant, taħt il-programm Riżerva tal-Installazzjonijiet li Daħlu Ġodda
fis-Suq, l-ebda proġett ma ġie implimentat b’suċċess fir-rigward tal-ħżin tal-karbonju, u ftit li xejn sar

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali maħruġ mill-Qorti
Ewropea tal-Awdituri.
Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu.
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progress fl-appoġġ li jingħata għad-dimostrazzjoni ta’ firxa usa’ ta’ teknoloġiji innovattivi tal-enerġija
rinnovabbli.
“L-UE tistinka biex tkun il-mexxej globali fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima”, qal Samo Jereb, il-Membru
tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Għal dan l-għan, jeħtieġ li hija titgħallem
mill-fallimenti tal-passat, tfassal mekkaniżmi aħjar ta’ appoġġ għat-teknoloġiji innovattivi b’livell baxx
ta’ emissjonijiet tal-karbonju u tiżgura li jingħata obbligu ta’ rendikont sħiħ għar-riżorsi pubbliċi użati
biex tingħeleb din l-isfida.”

L-awdituri josservaw li kien hemm kundizzjonijiet avversi ta’ investiment li affettwaw iż-żewġ
programmi. L-inċertezza fl-oqfsa u fil-politiki regolatorji xekklet jew dewmet il-progress ta’ ħafna
proġetti innovattivi tal-enerġija rinnovabbli u ta’ dawk relatati mal-ġbir tal-karbonju. Ir-rapport
jenfasizza wkoll li l-volatilità tal-prezzijiet tas-suq tal-karbonju u l-livelli aktar baxxi milli mistennija
wara l-2011 kellhom rwol importanti fin-nuqqas ta’ tnedija tat-teknoloġiji għall-ġbir u l-ħżin talkarbonju.
L-awdituri sabu li t-tfassil tal-programm Riżerva tal-Installazzjonijiet li Daħlu Ġodda fis-Suq illimita lkapaċità tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri li jirreaġixxu b’mod effettiv għaċ-ċirkustanzi li qed
jinbidlu. Il-proċess tal-għażla tal-proġetti u dak tat-teħid ta’ deċiżjonijiet kienu kumplessi, u kien hemm
karatteristiċi oħra tat-tfassil li llimitaw il-flessibbiltà tal-programm. L-awdituri jgħidu li, jeħtieġ li jsir
titjib kbir fil-koordinazzjoni sabiex tittejjeb il-koerenza u jkun hemm aktar ċarezza. Huma jqajmu wkoll
tħassib dwar in-nuqqas ta’ arranġamenti ċari ta’ obbligu ta’ rendikont u ta’ kontroll għall-Programm
Riżerva tal-Installazzjonijiet li Daħlu Ġodda fis-Suq. Dan il-programm mhuwiex iffinanzjat mill-baġit talUE, u mhuwiex irreġistrat fil-karta tal-bilanċ tal-UE.
Issa, l-UE qed tħejji biex tniedi l-Fond ta’ Innovazzjoni fl-2021 sabiex taċċellera t-tranżizzjoni lejn
ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. F’dan ir-rigward, l-awdituri jirrakkomandaw li lKummissjoni Ewropea:
•

iżżid il-potenzjal ta’ appoġġ effettiv mill-UE għal dawn il-proġetti;

•
ittejjeb il-proċeduri tal-għażla tal-proġetti u tat-teħid ta’ deċiżjonijiet għall-Fond ta’
Innovazzjoni li jmiss, u tiżgura li dan ikun flessibbli biex jirreaġixxi għall-iżviluppi esterni;
•
ittejjeb il-koordinazzjoni interna tagħha sabiex l-appoġġ li jingħata mill-UE jiġi mmirat b’mod
aktar koerenti;
•
tiżgura l-obbligu ta’ rendikont għall-Fond ta’ Innovazzjoni u għall-Programm dwar ir-Riżerva
tal-Installazzjonijiet li Daħlu Ġodda fis-Suq.

Noti lill-Edituri
Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll lil
partijiet interessati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati mis-settur tal-industrija u
r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li nagħmlu firrapporti tagħna jiddaħħlu fil-prattika. Il-fatt li dan isir daqshekk ta’ spiss jissottolinja l-benefiċċju taxxogħol tagħna għaċ-ċittadini tal-UE.
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Ir-Rapport Speċjali Nru 24/2018 “Dimostrar tal-ġbir u l-ħżin tal-karbonju u tas-sorsi innovattivi ta’
enerġija rinnovabbli fuq skala kummerċjali ġewwa l-UE: il-progress intenzjonat ma nkisibx matul dawn
l-aħħar għaxar snin” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE.
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