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Sommarju eżekuttiv 
I It-tibdil fil-klima huwa sfida globali b’effett sinifikanti fuq ħajjitna, u bħala rispons għal 
dan, l-UE stabbilixxiet għaliha nfisha objettivi ambizzjużi. Fuq il-bażi ta’ dawn, l-
integrazzjoni tal-klima tinvolvi l-integrazzjoni tal-azzjoni klimatika fil-politiki u l-fondi tal-
UE, u l-impenn li jintnefaq perċentwal tal-baġit tagħha fuq l-indirizzar tat-tibdil fil-klima. L-
insegwiment tal-infiq fuq il-klima jfisser il-kejl tal-kontribuzzjoni finanzjarja għall-objettivi 
klimatiċi minn sorsi differenti. 

II Fl-2011, il-Kummissjoni ħabbret l-objettiv tagħha li tonfoq mill-inqas 20 % tal-baġit tal-
UE għall-perjodu 2014-2020 fuq l-azzjoni klimatika. Fl-2018, il-Kummissjoni stabbilixxiet 
mira aktar ambizzjuża għall-baġit propost tal-UE għall-2021-2027 – mira ta’ 25 % tan-
nefqa li tikkontribwixxi għall-objettivi klimatiċi. F'ċifri assoluti, ippjanat EUR 320 biljun 
għall-azzjoni klimatika fl-2021-2027, żieda pproġettata ta' EUR 114-il biljun meta mqabbel 
mal-2014-2020. Il-Patt Ekoloġiku, ippubblikat f’Diċembru 2019, kellu l-għan li jerġa’ 
jistabbilixxi l-objettivi tal-UE relatati mal-klima u l-ambjent, u jikkonferma l-mira ta’ 25 %. 
Dan fittex li jimmobilizza mill-inqas EUR 1 triljun f'investimenti sostenibbli matul l-għaxar 
snin li jmiss, iffinanzjati mill-baġit tal-UE u minn finanzjament pubbliku u privat ieħor. 
F’Mejju 2020, il-Kummissjoni emendat il-proposti tagħha għall-2021-2027 fid-dawl tal-
kriżi tal-COVID-19. 

III Dan ir-rapport analitiku mhuwiex rapport tal-awditjar. Huwa għandu l-għan li 
jaġġorna l-analiżi preċedenti tal-QEA dwar it-trekkjar klimatiku fil-baġit tal-UE, kif 
irrakkomandat mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill. Ix-xogħol preċedenti tagħna dwar l-
infiq tal-UE fuq il-klima (ir-Rapport Speċjali Nru 31/2016) ikkonferma li kien għaddej 
xogħol ambizzjuż u li, b'mod ġenerali, il-Kummissjoni kienet għamlet progress lejn l-ilħuq 
tal-mira għall-2014-2020. Madankollu, hija ġibdet l-attenzjoni wkoll għar-riskju li din il-
mira ma tintlaħaqx, kif ukoll għal xi nuqqasijiet metodoloġiċi li jwasslu li l-infiq relatat mal-
klima jiġi ddikjarat b'mod eċċessiv. 

IV L-għan ta’ dan ir-rapport analitiku kien wieħed doppju: li jsir segwitu għar-rapport 
preċedenti tagħna dwar il-mod kif il-Kummissjoni aġixxiet u rrappurtat dwar l-
insegwiment tal-infiq fuq il-klima fl-2014-2020; u li ssir analiżi tal-impenn aktar ambizzjuż 
li jintnefqu mill-inqas 25 % mill-baġit futur tal-UE fuq l-azzjoni klimatika. Aħna niffukaw 
fuq l-oqsma ta' politika relatati mal-agrikoltura, mal-koeżjoni u mar-riċerka, l-aktar 
kontributuri importanti għal dan l-impenn għall-2021-2027. 

V Għall-insegwiment tal-infiq fuq il-klima, il-Kummissjoni tuża metodoloġija bbażata fuq 
it-tliet koeffiċjenti li ġejjin, li ġew adattati mill-indikaturi tal-Organizzazzjoni għall-

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_MT.pdf
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Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD): 100 %, assenjati għall-finanzjament tal-UE 
b’kontribuzzjoni sinifikanti għall-objettivi klimatiċi; 40 %, mogħtija għal finanzjament 
b’kontribuzzjoni moderata; u 0 %, allokati għal finanzjament b’ebda kontribuzzjoni jew 
b'kontribuzzjoni insinifikanti. Dan il-metodu għandu l-vantaġġ li huwa sempliċi u 
pragmatiku, iżda jista’ jirriżulta f’estimi ddikjarati b'mod eċċessiv. 

VI Fl-2019, il-Kummissjoni rrappurtat li l-baġit tal-UE kien fit-triq lejn l-ilħuq ta’ 19.7 % 
tal-infiq baġitarju fuq il-klima għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020. Il-
metodoloġija għall-insegwiment tal-infiq fuq il-klima baqgħet fil-biċċa l-kbira l-istess mill-
pubblikazzjoni tar-rapport tagħna tal-2016. Għalhekk, hija tkompli tagħti stima eċċessiva 
tal-kontribut ta’ ċerti skemi tal-politika agrikola komuni biex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima. 
Hawnhekk, qed nindikaw ir-riskju li xi nfiq fil-politiki tal-agrikoltura u l-koeżjoni jistgħu 
jħaffu t-tibdil fil-klima. Is-settur tar-riċerka għadu lura biex jilħaq il-mira ambizzjuża tiegħu 
ta’ 35 % għall-infiq fuq il-klima. 

VII F'nofs l-2020, il-baġit għall-perjodu ta' programmazzjoni 2021-2027 qed jiġi diskuss 
mill-Kunsill u mill-Parlament Ewropew, kif qed jiġu diskussi wkoll il-politika agrikola 
komuni u l-qafas tal-politika ta' Koeżjoni. L-azzjoni klimatika tibqa’ prijorità ewlenija għall-
Kummissjoni fl-2021-2027. Skont għadd ta’ pubblikazzjonijiet, il-kontribuzzjonijiet 
antiċipati għall-infiq relatat mal-klima minn xi skemi agrikoli ġew iddikjarati b'mod 
eċċessiv. L-awturi tagħhom iqisu li l-metodoloġija tal-Kummissjoni għat-trekkjar klimatiku 
teħtieġ li tiġi kkunsidrata mill-ġdid biex issir aktar affidabbli. Huma jiddiskutu wkoll 
kalkolazzjoni tal-finanzjament tal-UE billi jsir ikkumpensar għal kwalunkwe investiment 
b'impatt negattiv fuq il-klima b'infiq addizzjonali fuq il-klima. B’mod ġenerali, hemm 
indikazzjonijiet li abbażi tal-proposti attwali tal-Kummissjoni se jkun diffiċli li l-infiq relatat 
mal-klima jiżdied b’mod affidabbli għal 25 % tal-baġit tal-UE. 

  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_MT.pdf
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Introduzzjoni 

Infiq fuq il-klima fil-baġit tal-UE 

01 It-tibdil fil-klima huwa wieħed mill-akbar sfidi li qed jaffettwa ħajjitna llum. L-effetti 
tiegħu jinkludu żidiet fit-temperatura, tibdil fix-xejriet tal-preċipitazzjoni, aktar nixfa u 
avvenimenti estremi tat-temp, żidiet fil-livell tal-baħar u t-tidwib tas-silġ. It-tibdil fil-klima 
għandu konsegwenzi għas-saħħa tagħna, iżda wkoll għall-fawna selvaġġa, għall-
ekonomija, u aktar (ara l-Figura 1). 

Figura 1 – It-tibdil fil-klima għandu konsegwenzi 

 
Sors: il-QEA. 

02 L-UE għandha objettivi ambizzjużi għall-indirizzar tat-tibdil fil-klima, kemm permezz 
tal-politiki tagħha stess kif ukoll permezz tal-kooperazzjoni ma' sħab internazzjonali. Dawn 
jinkludu miri għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra, it-titjib fl-effiċjenza fl-
enerġija u ż-żieda fl-użu tal-enerġija rinnovabbli. 

03 Minflok ma ħolqot strument ta’ finanzjament dedikat biex jindirizza t-tibdil fil-klima, 
il-Kummissjoni għażlet li tintegra l-klima fil-baġit tal-UE. Dan involva l-integrazzjoni tal-
azzjoni klimatika fil-politiki, fil-programmi u fil-fondi tal-UE, u l-impenn li jintnefaq 
perċentwal tal-baġit tagħha fuq l-azzjoni klimatika. F’dan il-kuntest, l-insegwiment tal-
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infiq fuq il-klima (jew l-insegwiment tal-finanzjament għall-klima) ifisser il-kejl tal-
kontribuzzjoni finanzjarja għall-objettivi klimatiċi minn sorsi differenti. 

04 Filwaqt li tibni fuq l-objettivi tal-UE biex tindirizza t-tibdil fil-klima (ara l-
paragrafu 02), fl-2011, il-Kummissjoni ħabbret l-objettiv li jintnefqu mill-inqas 20 % (euro 
wieħed minn kull ħamsa) tal-baġit tal-UE għall-perjodu 2014-2020 fuq l-azzjoni 
klimatika1. Il-Kummissjoni tirrapporta kull sena dwar l-infiq kumplessiv relatat mal-klima 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/annual-management-and-
performance-report-2018_mt_1.pdfhttps://ec.europa.eu/info/publications/draft-general-
budget-2020_enfir-Rapport Annwali tagħha dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni għall-Baġit 
tal-UE, fl-Abbozz tal-Baġit Ġenerali tagħha, u, mill-2019, fil-Ħarsa Ġenerali lejn il-
Prestazzjoni tal-Programmi. 

05 Fl-2018, meta pproponiet il-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) li jmiss, il-
Kummissjoni stabbilixxiet mira aktar ambizzjuża għall-integrazzjoni tal-klima fil-
programmi kollha tal-UE. Din il-mira l-ġdida kienet ta' 25 % tan-nefqa tal-UE fuq l-azzjoni 
klimatika2, jew ta' euro wieħed minn kull erbgħa. F'ċifri assoluti, din il-proposta tal-2018 
ippjanat EUR 320 biljun (prezzijiet attwali) għall-azzjoni klimatika bejn l-2021 u l-2027, 
żieda ta' EUR 114-il biljun meta mqabbel mal-perjodu 2014-2020 (ara l-Figura 2). 
F’Mejju 2020, il-Kummissjoni emendat il-proposti tagħha għall-perjodu 2021-2027 fid-
dawl tal-kriżi tal-COVID-19. F'Mejju kienet għadha ma ġietx żvelata ċifra aġġornata għall-
infiq fuq il-klima. Il-QFP kien għadu ma ġiex adottat fiż-żmien meta wettaqna r-rapport 
analitiku tagħna. 

                                                      
1 COM(2011) 500 final: “Baġit għall-Ewropa 2020”, Parti II, p. 13. 

2 COM(2018) 321 final: “Baġit modern għal Unjoni li Tipproteġi, Tagħti s-Setgħa u Tiddefendi; Il-
Qafas Finanzjarju Pluriennali għall-2021-2027”. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/annual-management-and-performance-report-2018_mt_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/annual-management-and-performance-report-2018_mt_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-general-budget-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-general-budget-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/programmes-performance-overview-2018_en
https://ec.europa.eu/info/publications/programmes-performance-overview-2018_en
https://ec.europa.eu/info/publications/programmes-performance-overview-2018_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d0e5c248-4e35-450f-8e30-3472afbc7a7e.0011.02/DOC_4&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-modern-budget-may2018_en.pdf
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Figura 2 – Miri ta' nfiq relatat mal-klima (f'April 2020) 

Sors: il-QEA bbażat fuq COM(2018) 321, Mejju 2018: Baġit modern għal Unjoni li Tipproteġi, Tagħti s-Setgħa 
u Tiddefendi; Il-Qafas Finanzjarju Pluriennali għall-2021-2027, p. 22. 

Patt Ekoloġiku Ewropew: 

06 Il-Kummissjoni għandha l-għan li tistabbilixxi mill-ġdid l-impenn tagħha li tindirizza l-
isfidi relatati mal-klima u l-ambjent permezz tal-Patt Ekoloġiku3, li ġie ppubblikat 
f'Diċembru 2019. Hija għandha l-għan li tappoġġa t-tranżizzjoni għal ekonomija tal-UE 
ttrasformata li twieġeb għall-isfidi tat-tibdil fil-klima u għad-degradazzjoni ambjentali. Il-
Patt Ekoloġiku jikkonferma l-mira ta’ 25 % tal-Kummissjoni għall-infiq relatat mal-klima fil-
programmi kollha tal-UE. 

07 Il-Kummissjoni ppreżentat il-Patt Ekoloġiku bħala parti mill-istrateġija tagħha biex
timplimenta l-Aġenda 2030 tan-Nazzjonijiet Uniti u l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli 
(SDGs). Minn dawn, SDG 13 - Azzjoni Klimatika - jimmira l-adattament, l-integrazzjoni ta’ 
miżuri dwar it-tibdil fil-klima f’politiki nazzjonali, is-sensibilizzazzjoni, l-impenji ta’ nfiq, u l-
azzjonijiet biex jiġi miġġieled it-tibdil fil-klima (ara l-Figura 3). 

3 COM(2019) 640 final: Patt Ekoloġiku Ewropew: 

2014-2020
UE-28

2021-2027
UE-27

Nefqa tal-UE fuq i l-klima Infiq ieħor tal-UENefqa tal-UE fuq i l-klima

Mira: EUR 206 biljun

2014-2020

(20 % - euro wieħed minn kull 
ħamsa)

2021-2027

Mira: EUR 320 biljun 
(25 % - euro wieħed minn kull 

erbgħa)

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-modern-budget-may2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
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Figura 3 – Il-Miri tal-SDG 13 – Azzjoni Klimatika 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq data minn https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13. 

08 Il-Patt Ekoloġiku jiddiskuti l-ħtieġa għal baġits nazzjonali ekoloġiċi, u jagħmel enfasi 
partikolari fuq it-trawwim tar-riċerka u l-innovazzjoni biex jintlaħqu l-objettivi klimatiċi. Il-
Patt Ekoloġiku jimpenja lill-Kummissjoni biex iżżid l-isforzi tagħha biex tiżgura rappurtar 
affidabbli dwar il-klima ("tindirizza l-asserzjonijiet ekoloġiċi foloz") fil-kuntest ta' prodotti 
għall-konsumatur – l-"asserzjonijiet ekoloġiċi" jenħtieġ li jkunu ssostanzjati bl-użu ta' 
metodoloġija standard biex jiġi vvalutat l-impatt tagħhom. 

09 L-indirizzar tat-tibdil fil-klima jirrikjedi investiment sostanzjali, għaldaqstant 
f’Jannar 2020, il-Kummissjoni ppubblikat il-Pjan ta’ Investiment għal Patt Ekoloġiku 
Ewropew. Dan għandu l-għan li jimmobilizza mill-inqas EUR 1 triljun f'investimenti 
sostenibbli matul l-għaxar snin li ġejjin biex tiġi indirizzata l-klima, kif ukoll l-azzjoni 
ambjentali fl-UE. Il-Pjan ikun parzjalment iffinanzjat mill-baġit tal-UE, iżda wkoll minn 
kofinanzjament nazzjonali u investimenti ingranati mis-settur privat. Fl-ambitu ta' dan, il-
Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta għandu l-għan li jipprovdi appoġġ immirat lir-reġjuni 
u lis-setturi li huma l-aktar milquta mit-tranżizzjoni lejn l-ekonomija ekoloġika4. Dan l-

                                                      
4 Ara l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Financing the green transition”, Jannar 2020, għal aktar 

dettalji. Ara wkoll il-paragrafu 9 “Il-qafas tal-prestazzjoni għall-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta” 
tal-Opinjoni Nru 2/2020 tal-QEA dwar il-proposta emendata tal-Kummissjoni tal-
14 ta’ Jannar 2020 għar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni. 

SDG 13 Azzjoni Klimatika
Tittieħed azzjoni urġenti għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-impatti

tiegħu
13.1 It-tisħiħ tar-reżiljenza u l-kapaċità ta’ adattament għall-perikli relatati mal-klima u 
mad-diżastri naturali fil-pajjiżi kollha

13.2 L-integrazzjoni tal-miżuri dwar it-tibdil fil-klima fil-politiki, fl-istrateġiji u fl-ippjanar 
nazzjonali

13.3 It-titjib tal-edukazzjoni, is-sensibilizzazzjoni u l-kapaċità umana u istituzzjonali dwar 
il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, l-adattament, it-tnaqqis tal-impatt u t-twissija bikrija

13.A L-implimentazzjoni tal-impenn meħud mill-pajjiżi żviluppati li huma partijiet għall-
Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-tibdil fil-Klima bil-għan li flimkien 
jimmobilizzaw USD 100 biljun fis-sena sal-2020 mis-sorsi kollha għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw

13.B Il-promozzjoni ta' mekkaniżmi biex tiżdied il-kapaċità għall-ippjanar u l-ġestjoni 
effettivi relatati mat-tibdil fil-klima fil-pajjiżi li huma l-inqas żviluppati u fl-Istati gżejjer 
żgħar li qed jiżviluppaw

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/mt/ip_20_17
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_02/OP_CPR_2021-2027_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_02/OP_CPR_2021-2027_MT.pdf
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appoġġ se jkun disponibbli għall-iżvilupp ekonomiku ġenerali, u mhux se jkun limitat għat-
tnaqqis ta' emissjonijiet tal-karbonju. 

10 Il-kriżi tal-COVID-19 tista' tibdel il-prijoritajiet politiċi, tibdel il-fokus lejn l-indirizzar 
tat-theddid għas-saħħa pubblika, it-tisħiħ tal-ekonomiji, jew il-ħolqien tal-impjiegi – 
possibbilment tibdel it-twassil tal-politika. Madankollu, it-tibdil fil-klima se jibqa' sfida 
globali u ta' tħassib ewlieni għan-nies, għal dawk li jfasslu l-politika u għall-partijiet 
ikkonċernati. 

Ix-xogħol preċedenti tal-QEA rigward l-infiq fuq il-klima 

11 Fir-Rapport Speċjali Nru 17/2013 dwar il-Finanzjament għall-Klima mill-UE fil-kuntest 
ta' għajnuna esterna, aħna awditjajna l-ġestjoni min-naħa tal-Kummissjoni tal-infiq relatat 
mal-klima mill-baġit tal-UE u mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp. Aħna rrikonoxxejna ż-
żieda kostanti fl-infiq relatat mal-klima f'pajjiżi sħab speċifiċi, u għamilna 
rakkomandazzjonijiet bil-għan li jkun hemm titjib fir-rappurtar fuq l-infiq relatat mal-klima 
mill-għajnuna għall-iżvilupp tal-UE, il-monitoraġġ u l-insegwiment ta' dan l-infiq, kif ukoll 
il-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri f'dan ir-rigward. 

12 Ir-Rapport Speċjali Nru 31/2016 li wettaqna eżamina l-impenn politiku tal-UE għall-
integrazzjoni tal-azzjoni klimatika fl-infiq baġitarju tal-UE għall-QFP 2014-2020, filwaqt li 
żgura li mill-inqas 20 % tal-baġit tal-UE ntnefaq fuq l-azzjoni klimatika. Ir-rapport 
ikkonferma li kien qiegħed isir xogħol ambizzjuż, u li, b'mod ġenerali, il-Kummissjoni 
kienet għamlet progress fl-ilħuq tal-mira. Madankollu, l-awditu indika wkoll riskju serju li 
l-mira ta' 20 % ma tintlaħaqx (ara l-Figura 4). 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_17/SR13_17_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_MT.pdf
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Figura 4 – Is-sejbiet prinċipali tar-Rapport Speċjali Nru 31/2016 tal-QEA 

Sors: il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 31/2016: 

Pagamenti diretti lill-bdiewa: is-
suppożizzjonijiet dwar il-

kontribuzzjonijiet fil-mira għall-klima 
huma neqsin minn ġustifikazzjoni 

soda

Il-Fond Soċjali Ewropew: 
jista’ jikseb aktar permezz 

ta’ kontribuzzjonijiet għall-
azzjoni klimatika

Finanzjament għar-
riċerka: azzjoni fil-pront 

meħtieġa bħala 
kontribuzzjoni li taqa’ 
lura b’mod sinifikanti

L-infiq għall-iżvilupp 
rurali fuq il-klima: l-
ebda bidla sinifikanti 

minkejja l-prattiki 
tajbin fl-iżvilupp rurali

L-FEŻR u l-FK:
allokazzjonijiet ogħla 
għall-klima juru li fokus 
aħjar fuq il-klima hu 

possibbli

Il-Fond Ewropew għall-
Affarijiet Marittimi u s-
Sajd: żieda żgħira fil-

fokus fuq l-azzjoni 
klimatika

→ Il-progress li sar
lejn i l-mira

→ Rappurtar parzjalment affidabbli
→ Fokus insuffiċjenti fuq ir-riżultati

→ Dgħufijiet fi l-metodu ta' 
insegwiment tal-Kummissjoni

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=39853
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Ambitu u approċċ 
13 L-objettiv ta' dan ir-rapport analitiku huwa li jipprovdi ħarsa ġenerali tal-mod ta' kif 
il-Kummissjoni twettaq insegwiment tal-infiq fuq il-klima fil-baġit tal-UE. B'mod 
partikolari, aħna ffukajna fuq l-insegwiment tal-azzjoni klimatika fl-oqsma ta' politika 
relatati mal-agrikoltura, mal-koeżjoni u mar-riċerka, li flimkien jirrappreżentaw il-biċċa l-
kbira mill-infiq fuq il-klima. F'dan id-dokument, aħna: 

o nirrieżaminaw il-metodoloġija tal-Kummissjoni għall-insegwiment tal-infiq fuq il-
klima fil-baġit tal-UE; 

o niddiskutu l-impenn li jintnefaq mill-inqas euro wieħed minn kull ħamsa (20 %) tal-
baġit tal-UE għall-perjodu 2014-2020 fuq l-azzjoni klimatika, nirrieżaminaw il-mod kif 
il-Kummissjoni aġixxiet fir-rigward ta' dan l-impenn u rrappurtajna dwar l-infiq 
relatat mal-klima fil-QFP 2014-2020, u nagħtu segwitu għar-rapport preċedenti li 
wettaqna dwar is-suġġett, ir-Rapport Speċjali Nru 31/2016; 

o nanalizzaw proposta aktar ambizzjuża għal infiq ta' mill-inqas euro wieħed għal kull 
erbgħa (25 %) mill-baġit tal-UE għall-perjodu 2021-2027 fuq l-azzjoni klimatika. 

14 Dan mhuwiex rapport tal-awditjar, iżda huwa rapport analitiku prinċipalment 
ibbażat fuq informazzjoni li hija disponibbli għall-pubbliku jew fuq materjal li nġabar 
speċifikament għal dan l-iskop. Il-QEA għażlet li twettaq din ir-rapport analitiku issa 
minħabba l-livelli għoljin ta’ interess fil-qasam mill-partijiet ikkonċernati tagħha. Ir-
rapport analitiku għandu l-għan li jaġġorna l-analiżi preċedenti tal-QEA dwar it-trekkjar 
klimatiku fil-baġit tal-UE u li jpoġġih fil-kuntest tal-QFP il-ġdid, kif irrakkomandat mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill. 

15 Dan ir-rapport analitiku jkopri n-naħa tal-infiq tal-baġit tal-UE. Il-Patt Ekoloġiku 
jinnota li n-naħa tad-dħul tal-baġit tista' tikkontribwixxi wkoll biex jintlaħqu l-objettivi 
klimatiċi, iżda dan jaqa' barra mill-ambitu tar-rapport analitiku tagħna. 

16 Aħna ddiskutejna dan id-dokument mal-Kummissjoni matul il-proċess kollu tal-
abbozzar u ħadna rendikont tal-feedback tagħha. L-informazzjoni ppreżentata f’din ir-
rapport analitiku nkisbet minn: 

o rapporti esterni, studji, dokumenti ta' studju u artikoli; 

o il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE adottata jew proposta bejn l-2015 u nofs l-2020; 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_MT.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
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o dokumenti ta’ ħidma tal-Kummissjoni rilevanti għall-infiq fuq il-klima; 

o kwestjonarji mibgħuta lid-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni li ġejjin: l-Agrikoltura 
u l-Iżvilupp Rurali, il-Baġit, l-Azzjoni Klimatika, il-Politika Reġjonali u Urbana, u r-
Riċerka u l-Innovazzjoni; 

o konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati li ġejjin: Climate Action Network Europe u l-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD). 

  

http://www.caneurope.org/
https://www.oecd.org/
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L-insegwiment tal-infiq fuq il-klima fil-
baġit tal-UE - rapport analitiku 

Metodoloġija għall-insegwiment tal-infiq fuq il-klima fil-baġit tal-
UE 

17 Mill-1998, l-OECD immonitorjat il-flussi finanzjarji immirati lejn l-objettivi tal-
Konvenzjonijiet ta’ Rio dwar il-bijodiversità, it-tibdil fil-klima u d-deżertifikazzjoni bl-użu 
tal-hekk imsejħa “indikaturi ta’ Rio”. Għall-insegwiment tal-infiq fuq il-klima fil-baġit tal-
UE, il-Kummissjoni adattat l-indikaturi ta’ Rio tal-OECD għall-klima, billi applikathom għal 
kull qasam ta’ politika, programm jew miżura tal-UE (ara t-Tabella 1). Il-Kummissjoni 
applikat il-koeffiċjenti għall-klima tal-UE biex tikkwantifika n-nefqa li tikkontribwixxi għall-
objettivi klimatiċi. L-OECD, madankollu, ma fasslitx l-indikaturi ta’ Rio biex jipproduċu ċifri 
eżatti, iżda biex jipprovdu indikazzjoni tal-livell ta’ integrazzjoni tal-objettivi speċifiċi, 
bħat-tibdil fil-klima. 
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Tabella 1 - Indikaturi ta' Rio tal-OECD meta mqabbla mal-koeffiċjenti tal-UE 
għall-klima 

OECD 
Indikatur 

ta' Rio 

Fluss/Attività ta' 
finanzjament tal-OECD 

Finanzjament/Programm/Miżura 
tal-UE 

Koeffiċjent 
tal-UE għall-

Klima 

2 
Attività li għaliha l-klima 
hija l-objettiv ewlieni; ma 
tkunx iffinanzjata ħlief għal 
dak l-objettiv Finanzjament li jipprovdi 

kontribuzzjoni sinifikanti għall-
objettivi klimatiċi. 

1 
Attività li għaliha l-klima 
huwa objettiv sinifikanti 
(iddikjarat espliċitament), 
iżda mhux l-objettiv 
essenzjali 

Finanzjament li jipprovdi 
kontribuzzjoni moderata għall-
objettivi klimatiċi 

0 
Attività li ma timmirax lejn 
l-objettivi klimatiċi tal-
konvenzjonijiet ta’ Rio
b'ebda mod sinifikanti

Finanzjament li ma jipprovdi l-
ebda kontribuzzjoni / jipprovdi 
kontribuzzjoni insinifikanti għall-
objettivi klimatiċi 

Sors: 
http://www.oecd.org/dac/stats/48785310.pdfhttps://ec.europa.eu/clima/policies/budget/mainstreaming_
en Handbook on the OECD Climate Markers, u Funding for Climate Action, il-Kummissjoni Ewropea. 

18 Ir-Rapport Speċjali Nru 31/2016 li wettaqna ġibed l-attenzjoni dwar id-dgħufijiet li
ġejjin fl-approċċ tal-UE għall-insegwiment tal-infiq fuq il-klima: 

o il-koeffiċjenti tal-UE għall-klima li ġew applikati f'ċerti oqsma naqsu milli jirrispettaw 
il-prinċipju ta' kawtela5 sabiex jiġu evitati stimi eċċessivi fil-finanzjament għall-klima. 
Dan il-prinċipju jagħti preferenza lis-sottorappurtar aktar milli r-rappurtar eċċessiv 
tad-data dwar il-klima, f’każ li ma tkunx disponibbli jew tkun inċerta;

5 Ara  Common Principles for Climate Mitigation Finance Tracking. 

http://www.oecd.org/dac/stats/48785310.pdf
http://www.oecd.org/dac/stats/48785310.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/mainstreaming_en
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://www.eib.org/attachments/documents/mdb_idfc_mitigation_common_principles_en.pdf


 15 

 

o l-ogħla kategorija fil-qafas tal-OECD hija l-attivitajiet immirati prinċipalment lejn l-
ilħuq tal-objettivi klimatiċi. L-UE tapplika koeffiċjent ta' 100 % mhux biss għal dawn 
il-politiki, iżda wkoll għal politiki tal-UE b'kontribut sinifikanti għat-tibdil fil-klima – il-
kategorija intermedja fil-klassifikazzjoni tal-OECD (ara t-Tabella 1); 

o il-metodu ta' insegwiment ma jinkludix l-infiq tal-UE fuq l-azzjoni klimatika permezz 
ta’ strumenti finanzjarji; 

o l-UE ma twettaqx insegwiment tal-azzjonijiet ta’ adattament u dawk ta' mitigazzjoni 
separatament. 

19 Il-Kummissjoni kkummentat dwar dan l-approċċ fir-risposti tagħha għall-
paragrafi 34-37 tar-Rapport Speċjali Nru 31/2016 tagħna, billi indikat il-ħtieġa għal bilanċ 
bejn ir-robustezza tad-data u l-isforz amministrattiv. Studji ppubblikati reċentement li 
jiffukaw fuq il-politika agrikola jesprimu wkoll tħassib dwar il-metodu adottat mill-
Kummissjoni. Pereżempju, studju wieħed jissuġġerixxi li tiġi riveduta l-applikazzjoni tal-
“metodoloġija tal-indikaturi ta’ Rio” biex tiffoka fuq il-mitigazzjoni, billi jiġu rreġistrati biss 
miżuri speċifiċi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra minflok pagamenti skedati 
li l-impatt tagħhom fuq l-emissjonijiet bħalissa mhuwiex magħruf6. 

20 Pubblikazzjoni oħra7 taqbel li l-metodu tal-Kummissjoni għandu l-vantaġġ li huwa 
sempliċi u pragmatiku, iżda tindika li jista’ jkun qarrieqi. Pereżempju, in-nefqa li twassal 
għal żieda fl-emissjonijiet ma għandhiex koeffiċjent negattiv għal impatt negattiv. Dan 
ikompli jiddevja mill-indikaturi ta’ Rio tal-OECD. Il-pubblikazzjoni titlob għal metodoloġija 
aktar eżiġenti, iżda aktar preċiża bil-għan li tiġi stmata l-marka tal-karbonju ta' kull azzjoni, 
u dan jgħin biex il-baġit tal-UE jsir ġenwinament aktar ekoloġiku. 

21 Il-Kummissjoni żammet dan l-approċċ għall-insegwiment tal-infiq fuq il-klima fil-
QFP 2021-2027, filwaqt li ġibdet l-attenzjoni għall-vantaġġi tal-metodu, iżda rrikonoxxiet l-
isfidi tiegħu fl-2014-2020 (ara l-Figura 5). 

                                                      
6 Pe'er, G., Bonn, A., Bruelheide, H. et al.: Action needed for the EU Common Agricultural Policy 

to address sustainability challenges; People Nat. 2020; 00:1–12. 

7 Claeys, G., Tagliapietra, S. and Zachmann, G.: How to make the European Green Deal work; 
Bruegel Policy Contribution, Ħarġa Nru˚13, Novembru 2019. 

https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2019/11/PC-13_2019-151119.pdf
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Figura 5 – Ħarsa ġenerali tal-Kummissjoni lejn il-punti pożittivi u l-isfidi tal-
metodu tagħha għall-insegwiment tal-infiq fuq il-klima abbażi tal-indikaturi 
ta’ Rio tal-OECD – QFP 2014-2020 

 
Sors: Risposti tal-Kummissjoni għall-kwestjonarju tal-QEA. 

22 Fil-QFP 2021-2027, il-Kummissjoni qed tippjana li twettaq insegwiment tal-infiq fuq 
il-klima fil-livell tal-proġett għall-programmi kollha ta' ġestjoni diretta, inkluż azzjonijiet 
żgħar li ma kinux inklużi qabel. Barra minn hekk, hija qed tippjana li twettaq insegwiment 
tal-investimenti relatati mal-klima li jiġu ffinanzjati minn strumenti finanzjarji, bħal self, 
garanziji jew finanzjament ta’ ekwità. 

Infiq fuq il-klima – il-perjodu 2014-2020 

23 Biex jintlaħaq l-impenn li jintnefaq mill-inqas 20 % tal-baġit tal-UE għall-
perjodu 2014-2020 fuq l-azzjoni klimatika, ġew inklużi miri speċifiċi f'ċerti regolamenti 
biex jappoġġaw l-infiq fuq il-klima (ara l-Figura 6). 

• Spejjeż amministrattivi baxxi
• Applikazzjoni u użu faċli 
• Insegwiment effettiv tal-infiq fuq il-

klima (jiġifieri jistgħu jitfasslu 
programmi b’objettivi primarji li ma 
jkunux immirati lejn it-tibdil fil-klima 
biex isegwu l-objettivi klimatiċi sa 
ċertu livell u jattiraw 40 % tal-
koeffiċjent klimatiku)

• Koeffiċjenti klimatiċi applikati b’mod 
inkonsistenti (eż. fil-livell tal-linja 
baġitarja, fil-livell tal-proġett, fil-livell tal-
qasam tal-intervent)

• Programmi u kontributuri żgħar mhux 
neċessarjament inklużi fl-eżerċizzju ta’ 
insegwiment

• Strumenti finanzjarji li ma sarilhomx 
insegwiment 
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Figura 6 – Miri relatati mal-infiq fuq il-klima fil-leġiżlazzjoni tal-UE 
(QFP 2014-2020) 

 
Sors: il-QEA, abbażi tar-Regolamenti tal-UE. 

24 Kif jidher fil-Figura 2, il-Kummissjoni tistma li EUR 206 biljun, jew 20 % tal-QFP 2014-
2020, ikunu jikkontribwixxu għall-objettivi klimatiċi. Skont ir-rappurtar aktar reċenti tal-
Kummissjoni dwar l-infiq fuq il-klima fil-QFP 2014-20208, bħala medja, il-baġit tal-UE 
jinsab fil-fażi tat-twassil ta' 19.7 % għall-QFP 2014-2020. Dan il-perċentwal jiġi aġġornat 
kull sena, u l-ammont totali rreġistrat bħala li ntnefaq fuq il-klima għal dan il-perjodu tal-
QFP se jiġi kkonfermat biss wara l-2023, l-aħħar sena għall-finanzjament taħt il-
programmi ta’ ġestjoni kondiviża għall-perjodu 2014-2020. 

Il-Politika Agrikola Komuni 

25 Il-Kummissjoni stmat li l-akbar kontribuzzjoni għall-mira tal-infiq fuq il-klima tal-baġit 
tal-UE se tiġi mis-settur agrikolu, kemm minn pagamenti diretti kif ukoll mill-iżvilupp 
rurali. Il-Kummissjoni tikkwantifika dan l-ammont ta' EUR 102.8 biljun għall-QFP 2014-
20209, li jirrappreżenta 50 % tal-infiq fuq l-azzjoni klimatika f'dan il-perjodu. 

26 Il-Kummissjoni kkalkulat li l-kontribuzzjoni għall-infiq fuq il-klima li ssir minn 
pagamenti diretti huwa mistenni li, b’mod ġenerali, tkun ftit inqas minn 20 %. Dan il-

                                                      
8 COM(2019) 400, Ġunju 2019: “Programmes Performance Overview, EU Budget 2014-2020”, 

p. 7. 

9 Dikjarazzjoni tal-Estimi tal-Kummissjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, p. 110. 
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26 Il-Kummissjoni kkalkulat li l-kontribuzzjoni għall-infiq fuq il-klima li ssir minn 
pagamenti diretti huwa mistenni li, b’mod ġenerali, tkun ftit inqas minn 20 %. Dan il-
kalkolu jiddistingwi bejn it-tliet prattiki agrikoli li jinkludu l-komponent ta' ekoloġizzazzjoni 
tal-pagamenti diretti, u jinkludi aġġustament ta' 20 % għall-kontribuzzjoni mill-komponent 
li mhux relatat mal-ekoloġizzazzjoni (ara l-Figura 7). 

Figura 7 – Il-kalkolu tal-Kummissjoni tal-kontribuzzjoni għall-azzjoni 
klimatika li ssir minn pagamenti diretti agrikoli 

 
Sors: il-QEA, abbażi tal-metodoloġija tal-Kummissjoni għall-perjodu 2014-2020 għall-insegwiment tal-infiq 
fuq il-klima għall-pagamenti diretti. Ara wkoll il-Figura 7 tar-Rapport Speċjali Nru 31/2016. 

27 Fir-Rapport Speċjali Nru 31/2016, il-QEA ddubitat is-suppożizzjonijiet li ġew użati 
f’dan il-mudell, u ġibdet l-attenzjoni għall-fatt li ma kien hemm l-ebda ġustifikazzjoni soda 
għall-aġġustament ta’ 20 % li ġie applikat għall-komponent li mhux relatat mal-
ekoloġizzazzjoni tal-pagamenti diretti. Il-Kummissjoni ġġustifikat dan l-aktar permezz tal-
kontribuzzjoni mistennija mill-istandards tal-kundizzjonalità10, iżda xi rekwiżiti tal-
kundizzjonalità biss għandhom benefiċċji klimatiċi potenzjali, u dawn ma japplikawx għar-
riċevituri kollha tal-pagamenti diretti. Perċentwal differenti, aktar konformi mal-prinċipju 
ta’ kawtela, kien inaqqas b’mod sinifikanti l-kontribuzzjoni kumplessiva (pereżempju, it-

                                                      
10 Ara r-risposti tal-Kummissjoni għall-paragrafi 53 sa 54 tar-Rapport Speċjali Nru 31/2016. 

Mill-ekoloġizzazzjoni (it-tliet komponenti kollha) 14 %
Il-komponent tal-ekoloġizzazzjoni jirrappreżenta 30 %

tal-pagamenti diretti

Kontribuzzjoni ta' pagamenti diretti għall-azzjoni klimatika

19.6 %

Diversifikazzjoni 
tal-għelejjel

Erjas b’fokus
ekoloġiku

Mergħat 
permanenti 

10 %

Il-komponent li 
mhux relatat mal-
ekoloġizzazzjoni 
jirrappreżenta 70%
tal-pagamenti diretti

Mhux mill-
ekoloġizzazzjoni 

5.6 %0 %

1/3 30 %0 %
x x

1/3 30 %40 %

x x
1/3 30 %100 %

x x
20 % 70 %40 %

x x

4 %

1/3 1/3 1/3

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_MT.pdf
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tibdil tal-perċentwal minn 20 % għal 10 % kien jirriżulta fi tnaqqis ta’ EUR 9 biljun). Studji u 
artikoli oħrajn jikkonfermaw dan it-tħassib11. 

28 Aħna sibna wkoll li wħud mill-koeffiċjenti assenjati għall-infiq fuq miżuri u attivitajiet 
ta' żvilupp rurali ma osservawx il-prinċipju ta' kawtela, u dan wassal għal stimi eċċessivi. 
Pereżempju, il-maġġoranza tal-pagamenti għal "żoni li qegħdin jiffaċċjaw restrizzjonijiet 
naturali", li għandhom l-għan li ma jħallux li l-art tiġi abbandunata ġew ipponderati f'livell 
ta' 100 %. Dawn il-pagamenti mhumiex marbuta mal-objettivi ambjentali u klimatiċi. 

29 L-analiżi li wettaqna tal-programmi tal-iżvilupp rurali tal-Istati Membri fl-istess 
rapport uriet li l-Kummissjoni kienet qed tistma b'mod eċċessiv il-kontribut tagħhom 
għall-azzjoni klimatika b’aktar minn 40 %, jew bi kważi EUR 24 biljun. Dan għaliex il-
Kummissjoni ma għamlitx distinzjoni adegwata bejn il-kontribuzzjonijiet għall-klima 
magħmula minn attivitajiet differenti. Il-Kummissjoni ġġustifikat dan l-approċċ bil-ħtieġa li 
jintlaħaq bilanċ bejn il-minimizzazzjoni tal-piż u l-ispejjeż amministrattivi u l-għoti ta' stima 
raġonevolment affidabbli għall-infiq relatat mal-klima fi ħdan il-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (ara l-paragrafu 43). 

30 Ir-rapport tagħna tal-2016 ikkonkluda li, meta mqabbel mal-perjodu 2007-2013, ma 
kien hemm l-ebda bidla sinifikanti lejn l-azzjoni klimatika fil-politiki tal-iżvilupp agrikolu u 
rurali. Lanqas ma sibna bidliet sinifikanti fil-proċessi ta' ġestjoni tal-iżvilupp rurali, bħal 
rekwiżiti riveduti rilevanti għall-klima jew il-kriterji ta' eliġibbiltà u tal-għażla. Madankollu, 
aħna identifikajna bosta eżempji ta’ prattika tajba f’xi miżuri ta’ żvilupp rurali li huma 
inqas materjali, li t-tfassil rivedut tagħhom għamilhom aktar ekoloġiċi. 

31 F'Mejju 2019, il-Kummissjoni ppubblikat studju li jivvaluta12 l-impatt tal-PAK fuq it-
tibdil fil-klima u l-emissjonijiet ta' gassijiet serra. L-istudju sab inter alia li l-PAK kellha 
kemm effetti pożittivi kif ukoll negattivi fuq l-emissjonijiet ta' gassijiet serra. 

32 Madankollu, il-metodu użat biex għall-insegwiment tal-kontribut tal-PAK biex jiġi 
indirizzat it-tibdil fil-klima ma jqisx l-appoġġ tagħha għal attivitajiet agrikoli b’impatt 
potenzjalment negattiv fuq it-tibdil fil-klima. Dawn jirriżultaw f’żieda fit-trobbija tal-
bhejjem u fl-applikazzjoni tal-fertilizzanti, li jirrilaxxaw gassijiet serra addizzjonali fl-
                                                      
11 Ara Matthews, A.: Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, 2020; 

Kelleher, L.: Commission’s Dodgy Calculations Improve CAP’s Climate Impact, 2020; jew 
Pe'er, G., Bonn, A., Bruelheide, H. et al.: Action needed for the EU Common Agricultural Policy 
to address sustainability challenges; People Nat. 2020; 00:1–12. 

12 Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions, 
Alliance Environnement, 2018. 

http://capreform.eu/climate-mainstreaming-the-cap-in-the-eu-budget-fact-or-fiction/
https://www.arc2020.eu/double-trouble-how-are-cap-direct-payments-suddenly-twice-as-effective-at-combating-climate-change/
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/evaluation-policy-measures/sustainability/evaluation-cap-climate-change-and-greenhouse-gas-emissions
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atmosfera, iżda ma jwasslux għal indikatur klimatiku li jimmarka fin-negattiv. Il-
Kummissjoni taqbel li xi Stati Membri jistgħu jtejbu l-impatt fuq il-klima permezz ta’ 
għażla jew implimentazzjoni aħjar ta’ xi proġetti ta’ żvilupp rurali, iżda ma għandhiex 
stima tal-effett kumplessiv tagħhom. 

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' Koeżjoni (FK) 

33 Il-Kummissjoni tivvaluta l-FEŻR u l-FK bħala kontributuri sinifikanti għall-mira 
kumplessiva tan-nefqa tal-UE fuq il-klima. Għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, 
hija tistenna li dawn iż-żewġ fondi jwasslu aktar minn EUR 55 biljun f'investiment fil-baġit 
tal-UE f'azzjoni klimatika.13 Dan l-ammont jirrifletti l-investimenti ppjanati tal-UE wara l-
applikazzjoni tal-koeffiċjenti ta’ 100 %, 40 %, jew 0 % marbuta ma’ “oqsma ta’ intervent” 
speċifiċi. Il-Figura 8 tipprovdi eżempji tal-oqsma ta’ intervent l-aktar rilevanti għall-infiq 
fuq il-klima fil-perjodu 2014-2020. 

Figura 8 – L-oqsma ta’ intervent l-aktar rilevanti għall-azzjoni klimatika u l-
koeffiċjenti klimatiċi tagħhom fil-perjodu 2014-2020 

 
Sors: il-QEA, abbażi tal-Pjattaforma tad-Data Miftuħa u r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
(UE) Nru 215/2014, Anness I. 

34 Il-qafas tal-politika ta’ koeżjoni tal-perjodu 2014-2020 jippermetti nefqa b’impatt 
potenzjalment ta’ ħsara fuq il-klima taħt kundizzjonijiet speċifiċi. Pereżempju, il-politika 

                                                      
13 Il-Pjattaforma tad-Data Miftuħa tal-Kummissjoni għall-Fondi Strutturali u ta’ Investiment 

Ewropej, tal-15 ta’ April 2020. 

• Infrastruttura tat-trasport urban nadifa u promozzjoni 
• Linji ferrovjarji
• Protezzjoni u tisħiħ tal-bijodiversità, protezzjoni tan-natura 

u infrastruttura ekoloġika
• Ġestjoni tal-ilma u konservazzjoni tal-ilma tax-xorb

• Rinnovazzjoni tal-effiċjenza fl-enerġija 
• Miżuri ta’ adattament għat-tibdil fil-klima u l-prevenzjoni u l-

ġestjoni tar-riskji relatati mal-klima 
• Infrastruttura tar-riċerka u innovazzjoni fir-rigward ta’ ekonomija 

b’livell baxx ta’ karbonju u r-reżiljenza għat-tibdil fil-klima
• Rotot għar-roti u mogħdijiet għall-mixi
• Enerġija rinnovabbli: solari, bijomassa, oħrajn
• Koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja u tisħin distrettwali

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/a8jn-38y8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=MT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=MT
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/a8jn-38y8
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tista’ tippermetti appoġġ limitat għall-fjuwil fossili, jekk l-appoġġ ikun kontinġenti fuq 
tnaqqis fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra. Dawn l-interventi għandhom ponderazzjoni 
klimatika ta’ 0 %, madankollu xorta waħda jarmu gassijiet serra. 

35 Ir-rapport speċjali li wettaqna rrikonoxxa wkoll l-fokus imtejjeb fuq il-klima li nkiseb 
fil-FEŻR u fl-FK għall-perjodu 2014-2020 meta mqabbel mal-QFP preċedenti, ipprovda 
eżempji ta' proġetti ta' prattika tajba li jikkontribwixxu għall-infiq fuq il-klima, u identifika 
titjib kwalitattiv fil-proċessi u r-rekwiżiti ta' ġestjoni biex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima. 

Politika ta’ Riċerka - Orizzont 2020 

36 Ir-riċerka u l-innovazzjoni għandhom rwol importanti fl-ilħuq tal-objettivi tal-UE f'dak 
li jirrigwarda l-klima. Il-mira għall-infiq fuq il-klima fil-baġit ta' Orizzont 2020 ġiet stabbilita 
għal 35 % (ara l-Figura 6). Dan jimplika nfiq ta' aktar minn EUR 26 biljun minn Orizzont 
2020 fuq il-klima matul il-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020. 

37 Ir-rapport speċjali li wettaqna indika li l-kontribuzzjoni mill-finanzjament tar-riċerka 
kienet qed taqa’ lura b’mod sinifikanti. Aħna stmajna li, biex tintlaħaq il-mira ta' 35 % 
għall-perjodu 2014-2020, 47 % tal-infiq ta' Orizzont 2020 fil-perjodu 2018-2020 għandu 
jkun relatat mal-klima. Il-Kummissjoni fasslet pjan ta’ azzjoni biex tindirizza l-progress bil-
mod lejn l-objettiv klimatiku, billi pproponiet miżuri bħal kunsiderazzjonijiet relatati mal-
klima fil-mudelli tal-proposti għall-proġetti u fil-kriterji għall-għoti, jew fl-emendi tal-baġit. 
Aħna rrikonoxxejna r-rilevanza tal-pjan ta' azzjoni, iżda wkoll ġbidna l-attenzjoni għan-
nuqqas ta' miri u mudelli kwantifikabbli li juru kif tista' tintlaħaq il-mira ta' 35 %. 

38 Il-Kummissjoni rrappurtat li, fi tmiem tal-2018, l-infiq relatat mal-klima minn 
Orizzont 2020 kien laħaq 30 % f'impenji għall-azzjoni klimatika14, filwaqt li nnotat ukoll li 
kienu għaddejjin sforzi addizzjonali. L-ilħuq tal-mira ta’ 35 % jibqa’ sfida, prinċipalment 
minħabba li aktar minn kwart tal-baġit ta’ Orizzont 2020 jikkonsisti fi proposti ta’ riċerka li 
mhumiex marbuta ma’ objettiv tematiku speċifiku (“azzjonijiet minn isfel għal fuq”), li 
huma evalwati abbażi tal-eċċellenza xjentifika tagħhom, mhux abbażi tal-kontribut 
tagħhom għall-klima. Għalhekk, il-kontribut ta’ dawn l-azzjonijiet minn isfel għal fuq għall-
infiq fuq il-klima huwa inċert fl-istadju tal-ippjanar. 

                                                      
14 Rapport Annwali dwar l-Attivitajiet ta' Riċerka u ta' Żvilupp Teknoloġiku tal-Unjoni Ewropea u l-

Monitoraġġ ta' Orizzont 2020 fl-2018 (COM(2019) 315 final), p. 10. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_MT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0315:FIN:MT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0315:FIN:MT:PDF
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Segwitu tar-Rapport Speċjali Nru 31/2016 

39 Ir-Rapport Speċjali Nru 31/2016 li wettaqna eżamina l-impenn politiku tal-UE għall-
integrazzjoni tal-azzjoni klimatika fl-infiq tal-baġit tal-UE għall-QFP 2014-2020. Ir-rapport 
inkluda seba’ rakkomandazzjonijiet prinċipali maqsuma fi 12-il subrakkomandazzjoni, li 
minnhom il-Kummissjoni aċċettat 3, aċċettat parzjalment 6 u ma aċċettatx 3. Aħna 
wettaqna segwitu ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet u s-sejbiet tagħna huma miġbura fil-
qosor fit-Tabella 2 ta' hawn taħt (ara l-Anness għal aktar dettalji). 

Tabella 2 – Sommarju tar-rakkomandazzjonijiet tar-Rapport Speċjali 
Nru 31/2016 u r-riżultati tax-xogħol ta' segwitu 

 

Rakkomandazzjonijiet fir- 
Rapport Speċjali Nru 31/2016: 

Risposta tal-
Kummissjoni 

 

Segwitu  
tal-QEA 

 

(1) Eżerċizzju robust pluriennali ta’ konsolidazzjoni għall-
monitoraġġ tal-mira ta’ 20 % [il-Kummissjoni]   

(2) Qafas komprensiv ta’ rappurtar għall-infiq fuq il-klima u l-mira ta’ 20 % 

(a) fir-rappurtar annwali u tal-prestazzjoni, il-pjanijiet 
ta’ azzjoni, il-kontribuzzjoni tal-istrumenti finanzjarji 
[il-Kummissjoni]   

(b) f’oqsma taħt ġestjoni kondiviża b’potenzjal għal 
azzjoni klimatika [Stati Membri]   

(c) id-divrenzjar bejn l-adattament u l-mitigazzjoni 
[il-Kummissjoni u l-Istati Membri]   

Risposta tal-
Kummissjoni

Segwitu tal-QEA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_MT.pdf
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(3) Valutazzjoni tal-ħtiġijiet tat-tibdil fil-klima, meta jiġi 
ppjanat il-kontribut potenzjali mill-istrumenti ta’ 
finanzjament [il-Kummissjoni]   

(4) Stimi eċċessivi korretti fl-FAEŻR [il-Kummissjoni u l-
Istati Membri]   

(5) Tfassil ta' pjanijiet ta’ azzjoni jekk ma jistgħux 
jinkisbu kontribuzzjonijiet minn oqsma speċifiċi [il-
Kummissjoni]   

(6) Jiġu żviluppati indikaturi li jimmonitorjaw l-infiq fuq l-azzjoni klimatika u r-riżultati relatati 
[il-Kummissjoni] 

(a) għall-implimentazzjoni tal-azzjoni klimatika 
f’oqsma ta’ ġestjoni kondiviża   

(b) indikaturi tar-riżultati għal oqsma li 
jikkontribwixxu għall-mira ta’ 20 %   

(c) l-iskambju ta’ prattiki tajbin fir-rigward tal-
indikaturi tar-riżultati relatati mal-klima   

(7) Jiġu esplorati l-opportunitajiet potenzjali kollha u tiġi żgurata tranżizzjoni effettiva favur l-
azzjoni klimatika [il-Kummissjoni] 

(a) jiġu identifikati oqsma b’potenzjal mhuwiex qed 
jiġi sfruttat biżżejjed u jiġu żviluppati pjanijiet ta’ 
azzjoni, jekk ikun meħtieġ   

(b) żieda fl-integrazzjoni tal-klima fl-agrikoltura, fl-
iżvilupp rurali u fis-sajd   

Sors: il-QEA. 

Infiq fuq il-klima – il-perjodu 2021-2027 

40 Fl-2018, il-Kummissjoni żiedet l-ambizzjonijiet tagħha għall-integrazzjoni tal-klima fil-
programmi kollha tal-UE fil-perjodu ta' programmazzjoni 2021-2027, b'mira ta' 25 % tan-
nefqa tal-UE li tikkontribwixxi għall-objettivi tal-klima (ara l-paragrafu 05). Skont il-
Figura 9, jenħtieġ li l-akbar kontribuzzjonijiet jiġu mill-agrikoltura (46 %), mill-politika 
reġjonali (26 %) u mill-attivitajiet ta’ riċerka (10 %). 
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Figura 9 – proposta tal-2018 għall-infiq fuq il-klima (2021-2027) 

Sors: il-QEA, abbażi tal-proposta tal-2018 tal-Kummissjoni tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027. 

41 Il-baġit finali se jiddependi fuq l-eżitu tan-negozjati rigward il-QFP u l-programmi
speċifiċi tiegħu. Fir-risposta għall-kwestjonarju tagħna, il-Kummissjoni enfasizzat il-ħtieġa 
għal kawtela meta jiġu kkunsidrati proposti dwar l-infiq fuq il-klima, minħabba bidliet 
potenzjali f'daqqa u imprevedibbli fl-ambjent soċjali u ekonomiku, bħal dawk ikkawżati 
mill-COVID-19. 

Il-Politika Agrikola Komuni 

42 Il-proposti leġiżlattivi tal-PAK għall-perjodu ta' wara l-202015, li għadhom ma ġewx
adottati, jiddikjaraw li "huwa mistenni li l-azzjonijiet taħt il-PAK jikkontribwixxu għal 40 % 
tal-pakkett finanzjarju ġenerali tal-PAK għall-objettivi klimatiċi". F'termini assoluti, 

15 Abbozz ta' Regolament dwar il-Pjan Strateġiku, il-Premessa 52. 

Fond ta' Koeżjoni
EUR 17-il biljun 
5 %

2021-2027 
Infiq mistenni fuq il-

klima: 
EUR 320 biljun

Orizzont Ewropa
EUR 33 biljun 
10 %

Politika Agrikola 
Komuni

EUR 146 biljun 
46 %

Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali

EUR 68 biljun 
21 %

Il-bqija tal-politiki/fondi 
tal-UE
EUR 56 biljun
18 %

Strument ta' 
Kooperazzjoni għall-
Iżvilupp
EUR 22 biljun
7 %
Faċil ità Nikkollegaw 
l-Ewropa
EUR 15-il biljun
5 %

Oħrajn
EUR 19-il biljun
6 %

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_MT.html
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EUR 146 biljun (46 %) mill-infiq antiċipat ta' EUR 320 biljun f'azzjoni klimatika mill-baġit 
tal-UE għandhom jiġu mmobilizzati mill-PAK. 

43 Il-Kummissjoni biħsiebha tkompli twettaq insegwiment tal-infiq fuq il-klima bl-istess 
metodoloġija bażika bħal dik tal-perjodu 2014-2020 (Tabella 1), għalkemm 
b'ponderazzjonijiet riveduti għall-interventi l-ġodda tal-PAK, kif jidher fit-Tabella 3. Fil-
proposta tagħha għall-PAK ta' wara l-2020, il-Kummissjoni temenda l-ponderazzjoni tal-
pagamenti għal żoni b'restrizzjonijiet naturali, minn 100 % għal 40 %. 

Tabella 3 – Koeffiċjenti għall-azzjonijiet klimatiċi tal-PAK fil-perjodu 2021-
2027 

% Skema tal-PAK 

 

o Appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sostenibbiltà - pagamenti diretti 
o Appoġġ għall-introjtu komplementari – pagamenti diretti 
o Pagamenti għall-iżvilupp rurali għal żoni b'restrizzjonijiet naturali 

 

o Skemi ta’ pagamenti diretti għall-klima u l-ambjent (“ekoskemi”) 
o Interventi għall-iżvilupp rurali għat-tibdil fil-klima u għall-enerġija 

rinnovabbli 
o Interventi għall-iżvilupp rurali biex jitrawwem l-iżvilupp sostenibbli kif 

ukoll il-ġestjoni effiċjenti tar-riżorsi naturali 
o Interventi għall-iżvilupp rurali li jikkontribwixxu għall-protezzjoni tal-

bijodiversità, it-tisħiħ tas-servizzi tal-ekosistema u l-preservazzjoni tal-
ħabitats u l-pajsaġġi; 

Sors: COM(2018) 392 final, “Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi 
regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi ”, Artikolu 87. 

44 Il-kontribuzzjoni antiċipata tal-PAK għall-azzjoni klimatika żdiedet minn 28 % għall-
perjodu 2014-2020 għal 40 % għall-perjodu 2021-2027. Dan huwa dovut għaż-żieda 
stmata fil-kontribuzzjoni tal-iskemi ta’ pagament dirett minn ftit inqas minn 20 % għal 
40 %, parzjalment ibbilanċjata bl-esklużjoni tal-pagamenti akkoppjati u bl-appoġġ għad-
dħul għall-bdiewa żgħażagħ mill-kalkolu. Il-Kummissjoni tiġġustifika ż-żieda fil-
kontribuzzjoni permezz tal-“kundizzjonalità msaħħa” l-ġdida, li tgħaqqad il-kundizzjonalità 
preċedenti ma’ prattiki ta’ titjib ekoloġiku ssimplifikati, flimkien ma’ rekwiżiti ġodda. Il-
QEA kkummentat dwar dan fl-Opinjoni tagħha rigward il-proposti għall-PAK għall-perjodu 
wara l-2020 (ara l-Kaxxa 1). 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-cap-strategic-plans_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_MT.pdf


 26 

 

Kaxxa 1 

Il-valutazzjoni tal-QEA tal-kontribuzzjoni tal-PAK għall-infiq fuq il-
klima fl-Opinjoni Nru 7/2018 rigward il-proposti tal-Kummissjoni għal 
regolamenti relatati mal-Politika Agrikola Komuni għall-perjodu wara 
l-2020 tagħha 

"L-akbar kontribut għall-mira relatata man-nefqa [fuq il-klima] huwa l-
ponderazzjoni ta’ 40 % għall-appoġġ għall-introjtu bażiku. […] Għalhekk, aħna 
nsibu li l-kontribut stmat tal-PAK għall-objettivi tat-tibdil fil-klima mhuwiex 
realistiku. L-istimi eċċessivi tal-kontribut tal-PAK jistgħu jwasslu biex il-
kontribuzzjonijiet finanzjarji għal oqsma oħra ta’ politika jkunu aktar baxxi, u 
b’hekk titnaqqas il-kontribuzzjoni kumplessiva tal-infiq tal-UE għall-mitigazzjoni u 
l-adattament għat-tibdil fil-klima. Minflok ma tintuża l-ponderazzjoni ta' 40 % 
għall-appoġġ fil-forma ta' pagamenti diretti, mod aktar affidabbli biex tiġi stmata l-
kontribuzzjoni jkun li din il-ponderazzjoni tintuża biss għall-appoġġ fil-forma ta' 
pagamenti diretti li jkun maħsub għal żoni fejn il-bdiewa realment japplikaw 
prattiki biex jimmitigaw it-tibdil fil-klima". 

45 Xi artikoli dwar is-suġġett isibu wkoll li l-kontribut tal-PAK għall-infiq fuq il-klima seta’ 
ġie stmat b'mod eċċessiv. Jiġi konkluż li: Ma hemm l-ebda ġustifikazzjoni biex il-
ponderazzjoni tkompli tiżdied minn 19.5 % għal 40 % ħlief biex l-Istati Membri jkunu 
jistgħu jimmanipulaw iċ-ċifri u jagħmluhom jidhru bħallikieku qed jagħmlu aktar għall-
klima milli fil-fatt ikunu qed jagħmlu. Il-Kummissjoni naqset milli tipprovdi kwalunkwe 
ġustifikazzjoni għalfejn il-kundizzjonalità msaħħa marbuta mal-appoġġ għall-introjtu 
bażiku u l-pagamenti ridistributtivi tkun teħtieġ indikatur klimatiku ta' 40 %. Hemm l-
argument purament formalistiku li, minħabba li xi wħud mill-kundizzjonijiet jistgħu jgħinu 
biex inaqqsu l-emissjonijiet jew itejbu r-reżiljenza, indikatur ta’ aktar minn 0 % huwa 
ġġustifikat u l-pass li jmiss huwa ta’ 40 %”.16 

46 Studju ieħor esprima l-istess tħassib17: Għalkemm il-proposti għal appoġġ għall-
introjtu bażiku għall-perjodu 2021-2027 jistgħu jidhru li huma ftit aktar ambizzjużi fuq 
karta, dan ma jidhirx suffiċjenti biex jiġġustifika l-irduppjar tal-indikatur klimatiku eżistenti 
li fih innifsu diġà ġie kkritikat bħala probabbli li jirrappreżenta stima eċċessiva fil-perjodu 
attwali. Fir-rigward tal-kundizzjonalità mtejba, skont l-Istitut għall-Politika Ambjentali 
Ewropea (IEEP), ftit li xejn hemm evidenza li l-pagamenti ta’ appoġġ għall-introjtu u r-
regoli ta’ eliġibbiltà huma ta’ benefiċċju per se għall-klima u, minflok, l-evidenza 

                                                      
16 Matthews, A.: Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, 2020. 

17 Bas-Defossez, F., Hart K. and Mottershead, D.: Keeping track of climate delivery in the CAP? 
Rapport għan-NABU mill-IEEP, 2020. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_MT.pdf
http://capreform.eu/climate-mainstreaming-the-cap-in-the-eu-budget-fact-or-fiction/
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/13e4df53-1932-4cf6-ae7c-311b89fb9dca/NABU%20Climate%20tracking%20briefing%20IEEP%20FINAL.pdf?v=63748800992
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/13e4df53-1932-4cf6-ae7c-311b89fb9dca/NABU%20Climate%20tracking%20briefing%20IEEP%20FINAL.pdf?v=63748800992
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/13e4df53-1932-4cf6-ae7c-311b89fb9dca/NABU%20Climate%20tracking%20briefing%20IEEP%20FINAL.pdf?v=63748800992
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tissuġġerixxi li f’xi każijiet jistgħu jkunu kontroproduttivi. Għalhekk ma hemm l-ebda 
ġustifikazzjoni li tista’ tinstab għall-irduppjar propost tal-indikatur klimatiku fin-natura tal-
pagamenti nfushom. 

47 Xi dokumenti għamlu rakkomandazzjonijiet rilevanti għat-titjib tal-metodoloġija 
għall-insegwiment tal-infiq fuq il-klima fi ħdan il-PAK (ara l-Kaxxa 2). 

Kaxxa 2 

Rakkomandazzjonijiet dwar l-insegwiment tal-infiq fuq il-klima tal-
PAK 

Ibbażata fuq: 
(A) "Climate-friendly design of the EU Common Agricultural Policy", 
Dokument ta' Diskussjoni, minn Bastian Lotz, Yannick Monschauer u Moritz 
Schäfer; 
(B) Cimate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction", minn 
Alan Matthews; u 
(C) "Climate-friendly design of the EU Common Agricultural Policy", 
Dokument ta' Diskussjoni, minn Moritz Schäfer, Yannick Monschauer u Finn-
Rasmus Hingst 

o Jintuża l-fattur ta’ ponderazzjoni ta’ 40 % biss għal xi pagamenti diretti, jew 
f’żoni fejn tali pagamenti jwasslu għal bidliet reali fil-prattiki tal-biedja li 
jippromwovu l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, pereżempju l-protezzjoni tal-
art mistagħdra u tat-torbiera, jew fejn il-pagamenti huma meħtieġa biex 
jinżammu tali prattiki tal-biedja. Madankollu, dan ikun jirrikjedi approċċ aktar 
kumpless skont il-każ u x’aktarx iwassal għal piż amministrattiv akbar. (A) 

o Jintuża fattur addizzjonali qabel il-koeffiċjent għall-klima ta’ 40 %, stabbilit 
b’mod konservattiv biex jiġi evitat li l-kontribuzzjonijiet għall-klima jiġu stmati 
b'mod eċċessiv. Dan jista’, pereżempju, ikun jirrappreżenta: 

— is-sehem tal-kundizzjonijiet agrikoli u ambjentali tajbin (KAATs), li huma 
rilevanti għall-klima; 

— fattur ta' riskju biex jirrifletti livelli inkonsistenti ta' ambizzjoni fl-
istandards nazzjonali; 

— is-sehem tal-art agrikola b’bidla mistennija lejn prattiki agrikoli li 
jirrispettaw aktar il-klima. (A) 

https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2018/3climatefriendly-design-of-the-eu-common-agricultu.pdf?la=en
https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2018/3climatefriendly-design-of-the-eu-common-agricultu.pdf?la=en
http://capreform.eu/climate-mainstreaming-the-cap-in-the-eu-budget-fact-or-fiction/
https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2018/2climatefriendly-design-of-the-overall-eu-budgetfi.pdf?la=en
https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2018/2climatefriendly-design-of-the-overall-eu-budgetfi.pdf?la=en
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o Jintuża l-fattur ta’ ponderazzjoni ta’ 100 % b’attenzjoni u biss meta jkun 
rilevanti, bħal, pereżempju: 

— għall-iskemi ekoloġiċi tal-PAK, iżda biss jekk jinvolvu interventi rilevanti 
għall-klima (pereżempju, mhux għall-ekoskemi għall-protezzjoni tal-
bijodiversità); 

— għall-impenji għall-iżvilupp rurali, iżda biss jekk l-intervent iffinanzjat 
jikkontribwixxi prinċipalment għall-mitigazzjoni tal-klima aktar milli għal 
objettivi ambjentali oħra. Jenħtieġ li dan jiġi vvalutat primarjament fuq 
il-bażi ta’ każ b’każ skont l-interventi mfassla fil-livell nazzjonali. (A) 

o Jekk jinżammu, jenħtieġ li t-3 ponderazzjonijiet klimatiċi tal-Kummissjoni ta’ 
0 %, 40 % u 100 % jiġu applikati fl-aktar livell ta’ intervent diżaggregat 
possibbli. (B) 

o Approċċ possibbli wieħed ikun li wieħed jipprova jikkwantifika l-impatt tal-
klima tar-rekwiżiti mtejba tal-kundizzjonalità għal kampjun ta’ siti li jkopru 
sistemi ta’ biedja, tipi ta’ ħamrija u żoni klimatiċi differenti fl-UE kollha. (B) 

o Jenħtieġ li t-trekkjar klimatiku jqis il-kalkolazzjoni tal-pagamenti tal-PAK li 
twassal għal impatt negattiv fuq il-klima, bħall-pagamenti akkoppjati għall-
bhejjem jew l-appoġġ għall-investiment għall-prattiki ta’ irrigazzjoni mhux 
sostenibbli. (B) 

o Jenħtieġ li l-kwota tal-klima tiġi ddefinita bħala mira netta, jiġifieri jenħtieġ li 
nefqa addizzjonali relatata mal-klima tikkumpensa għall-investimenti kollha 
b’impatt negattiv fuq il-klima. (C) 

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' Koeżjoni (FK) 

48 Fil-qasam tal-politika ta' koeżjoni, il-Kummissjoni stabbiliet il-kontribuzzjoni fil-mira 
għal objettivi klimatiċi għal 30 % għall-FEŻR (EUR 68 biljun) u 37 % għall-FK (EUR 17-
il biljun) għall-perjodu 2021-2027 (ara l-Figura 9). Bħal fil-QFP preċedenti, in-nefqa hija 
maqsuma fost l-hekk imsejħa “oqsma ta’ intervent”, kull wieħed assenjat wieħed mit-tliet 
koeffiċjenti għall-klima. Il-bidliet prinċipali fir-rigward tal-koeffiċjenti għall-klima għall-
oqsma ta' intervent meta mqabbla mal-perjodu 2014-2020 jingħataw fil-qosor fit-
Tabella 4. 
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Tabella 4 – Bidliet fl-oqsma ta’ intervent u l-koeffiċjenti rilevanti għall-infiq 
fuq il-klima għall-perjodu 2021-2027 

Qasam ta' intervent 2014-2020 2021-2027 

Linji ferrovjarji 

mibnija ġodda 

 

 

mibnija mill-ġdid jew imtejba 
 

Infrastruttura u materjal fuq ir-roti tat-trasport urban nadif 
  

Infrastruttura għal fjuwil alternattiv - 
 

Diġitalizzazzjoni tat-trasport (ferrovjarju, tat-triq, urban, 
ieħor) - 

 

Proċessi ta’ riċerka u innovazzjoni, trasferiment tat-
teknoloġija u kooperazzjoni bejn intrapriżi, li jiffokaw fuq 
ekonomija ċirkolari 

- 
 

Sistemi ta’ Distribuzzjoni ta' Enerġija Intelliġenti b’livelli ta’ 
vultaġġ medju u baxx - 

 

Appoġġ lill-intrapriżi li s-servizzi tagħhom jikkontribwixxu 
għall-ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta' karbonju - 

 

Investiment produttiv f'intrapriżi kbar marbut mal-
ekonomija b'livell baxx ta' karbonju - 

 
Sors: Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistipula dispożizzjonijiet komuni 
dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni, u l-Fond 
Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd - COM(2018) 375 final, Anness I, u r-Regolament ta' 
Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 215/2014, Anness I. 

49 Il-proposta għar-Regolament tal-FEŻR u l-Fond ta' Koeżjoni teskludi espliċitament 
mill-ambitu tagħha l-investimenti relatati mal-produzzjoni, l-ipproċessar, il-ħżin għad-
distribuzzjoni jew il-kombustjoni ta' fjuwil fossili, bl-eċċezzjoni ta' vetturi nodfa. 
Pubblikazzjoni waħda18 nnutat inkonsistenzi bejn ċerti perċentwali assenjati għat-trekkjar 

                                                      
18 Climate Action Network Europe: Climate Mainstreaming and Climate Proofing: The Horizontal 

Integration of Climate Action in the EU Budget – Assessment and Recommendations, 
Awwissu 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=MT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=MT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0372&from=mt
http://www.caneurope.org/
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tal-azzjoni klimatika u l-objettivi klimatiċi għall-perjodu 2021-2027 (ara wkoll it-Tabella 4 
u l-Figura 8): 

o il-koeffiċjent ta’ 100 % għal għotjiet għal koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja, tisħin u 
tkessiħ distrettwali, li fil-prattika jwassal għal estensjoni tat-tul tal-ħajja tal-
installazzjonijiet ibbażati fuq fjuwil fossili; 

o il-koeffiċjent ta’ 100 % għall-finanzjament ta’ infrastruttura tal-fjuwil alternattiv, li 
jippromwovi l-użu ta’ fjuwil fossili fis-settur tat-trasport, u b’hekk ifixkel it-
tranżizzjoni lejn mobbiltà b'emissjonijiet żero; 

o il-koeffiċjent ta’ 100 % għall-finanzjament ta’ ferroviji ġodda, li jiddevja mill-fokus tal-
investiment fuq it-tranżizzjoni lejn mobbiltà b'emissjonijiet żero. 

Il-Kummissjoni ma għandhiex l-istess fehmiet rigward il-pubblikazzjoni ċċitata, fejn 
argumentat li dawn l-investimenti jagħtu kontribut sinifikanti għall-objettivi klimatiċi. 

Politika ta’ Riċerka - Orizzont Ewropa 

50 Orizzont Ewropa huwa l-programm ta’ riċerka fl-UE kollha tal-perjodu 2021-2027. Il-
kontribut mistenni tiegħu għall-objettivi klimatiċi jibqa' ta' 35 %; fil-proposta inizjali tal-
Kummissjoni, dan se jkun l-ekwivalenti ta' EUR 33 biljun għall-perjodu 2021-2027 (ara l-
Figura 9). 

51 Il-Patt Ekoloġiku jirrikonoxxi r-rwol kritiku tal-mobilizzazzjoni tar-riċerka u t-trawwim 
tal-innovazzjoni biex jintlaħqu l-objettivi. Għaldaqstant, erba’ "Missjonijiet tal-Patt 
Ekoloġiku" se jkunu qegħdin jgħinu lil Orizzont Ewropa twassal għal bidliet fuq skala kbira 
f’oqsma bħall-adattament għat-tibdil fil-klima, l-oċeani, il-bliet u l-ħamrija. Il-Kummissjoni 
tistenna li dawn il-missjonijiet jiġbru flimkien firxa wiesgħa ta’ parteċipanti inkluż l-
awtoritajiet lokali u reġjonali u individwi. 

52 Fir-risposta tagħha għall-kwestjonarju tagħna, il-Kummissjoni tammetti li l-ilħuq tal-
mira ta’ 35 % se jkun ta’ sfida, u tenfasizza l-ħtieġa għal prijorità u l-istabbiliment ta' 
aspettattivi minn fuq għal isfel ċari, b’kuntrast mal-importanza ta’ azzjonijiet minn isfel 
għal fuq fi ħdan il-programm, li għalihom ir-riżultat mhuwiex prevedibbli (ara l-
paragrafu 38). 

53 L-UE qed tippromwovi t-tranżizzjoni ta’ teknoloġiji b’livell baxx ta’ karbonju mir-
riċerka għall-adozzjoni mis-suq. Ix-xjenzati19 jqajmu dubji dwar jekk dawn il-pjanijiet 

                                                      
19 Delbeke, J. and Vis, P.: Towards a Climate-Neutral Europe: Curbing the Trend, 2019. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/toward_climate_neutral_europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/toward_climate_neutral_europe_en.pdf
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ambizzjużi jistgħux jintlaħqu fuq perjodu qasir ta’ żmien Huma jindikaw l-isfida li jinġiebu 
fis-suq teknoloġiji innovattivi b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju bħall-qbid u l-ħżin 
tal-karbonju20 jew l-idroġenu, u f'ħafna każijiet, l-ambjent regolatorju għadu mhuwiex 
adattat għal dan. Il-livell attwali tal-prezzijiet tal-karbonju jfisser li t-teknoloġiji l-ġodda 
ħafna drabi ma jkunux jistgħu jkunu profittabbli fuq perjodu qasir jew medju u l-
infrastruttura meħtieġa ħafna drabi għadha nieqsa. 
  

                                                      
20 Ara wkoll Rapport Speċjali Nru 24/2018 tal-QEA: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. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_MT.pdf
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Insegwiment tal-infiq fuq il-klima fil-
baġit tal-UE - Sommarju 
54 L-indirizzar tat-tibdil fil-klima huwa prijorità għolja għall-UE. L-iffissar ta’ perċentwal
fil-mira tal-baġit tal-UE li għandu jintnefaq fuq l-azzjoni klimatika jista’ jkun pass effettiv 
biex issir ħidma lejn l-objettivi klimatiċi. Il-kwistjonijiet ewlenin diskussi f’dan ir-rapport 
analitiku huma miġbura fil-qosor hawn taħt. 

Metodoloġija għall-
insegwiment tal-infiq fuq il-

klima fil-baġit tal-UE – 
ispirata mill-indikaturi ta’ Rio 

tal-OECD 

+ Spejjeż amministrattivi baxxi
+ Applikazzjoni u użu faċli
- Mhux konservattiv
– Kreditu massimu (100 %) għal attivitajiet b’objettiv sinifikanti,
iżda mhux prinċipali lejn l-objettivi klimatiċi
– Ebda divrenzjar bejn il-mitigazzjoni u l-adattament
– Ebda kontabbiltà għall-infiq b'impatt negattiv fuq il-klima

Kontribuzzjoni għall-infiq fuq 
il-klima mill-Politika Agrikola 

Komuni 

+ L-akbar kontribuzzjoni mistennija għall-infiq fuq il-klima
+ Żieda fil-kontribuzzjoni mistennija fil-perjodu 2021-2027
- Pagamenti diretti: suppożizzjonijiet mhux ġustifikati dwar il-
kontribuzzjonijiet fil-mira għall-klima; il-kontribuzzjoni stmata
bħala d-doppju fil-perjodu 2021-2027 meta mqabbla mal-
perjodu 2014-2020
– Żvilupp Rurali: kontribuzzjoni stmata b'mod eċċessiv, minkejja xi
titjib fil-perjodu 2021-2027
– Attivitajiet agrikoli b'impatt potenzjalment negattiv fuq il-klima:
mhux irrappreżentat

Kontribuzzjoni għall-infiq fuq 
il-klima mill-FEŻR u mill-FK 

+ Fokus imtejjeb fuq il-klima fil-perjodu 2014-2020 meta mqabbel
mal-perjodu preċedenti; prattiki tajba identifikati
- Attivitajiet b'appoġġ limitat għall-fjuwil fossili: impatt
potenzjalment negattiv fuq il-klima mhux irrappreżentat

Kontribut għall-infiq fuq il-
klima mill-politika tar-riċerka 

+ Pjan ta' azzjoni biex tingħata spinta lill-infiq fuq il-klima mir-
riċerka

2014-2020 
UE-28 

Mira: EUR 206 biljun 
(20 % - euro wieħed minn kull ħamsa) 

2021-2027 
UE-27 

Mira: EUR 320 biljun 
(25 % - euro wieħed minn kull erbgħa) 
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- Sfidi biex tintlaħaq il-mira minħabba limitazzjonijiet għall-ippjanar 
ta' proposti ta' riċerka marbuta mal-azzjoni klimatika 

 

55 Għall-ġejjieni, identifikajna l-isfidi ewlenin li ġejjin bħala bażi għal rappurtar 
affidabbli u rilevanti f'dak li jirrigwarda l-mira tal-infiq fuq il-klima: 

o l-iżgurar ta' metodoloġija robusta għall-insegwiment tal-infiq fuq il-klima; 

o l-applikazzjoni konsistenti tal-metodoloġija fl-oqsma kollha ta' politika; 

o l-ibbilanċjar tan-nefqa li x’aktarx iħaffef it-tibdil fil-klima. 

 

Dan ir-Rapport Analitiku ġie adottat mill-Awla I, immexxija mis-Sur Samo Jereb, Membru 
tal-Qorti tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tas-17 ta’ Ġunju 2020. 

 Għall-Qorti tal-Awdituri 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Il-President 

 



34 

 

Anness – Segwitu tal-QEA ta'Rapport Speċjali Nru 31/2016 

Rakkomandazzjonijiet Risposta tal-Kummissjoni Segwitu tal-QEA 

Rakkomandazzjoni 1 - Eżerċizzju robust 
pluriennali ta' konsolidazzjoni Aċċettata  Implimentata  

Jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq, ta' kull sena, 
eżerċizzju robust pluriennali ta' konsolidazzjoni 
biex tidentifika jekk in-nefqa għall-klima hijiex 
miexja fit-triq it-tajba biex tintlaħaq il-mira ta' 
20 %. 

Il-Kummissjoni qed tippjana li tkompli timmonitorja l-
progress annwali fil-kuntest tat-tħejjija tal-abbozz tal-
baġits annwali. 

Il-Kummissjoni twettaq, ta' kull sena, eżerċizzju ta' 
konsolidazzjoni biex tidentifika jekk in-nefqa għall-klima 
hijiex miexja tajjeb biex tintlaħaq il-mira ta' 20 %. Dan jiġi 
ppubblikat fir-Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u l-
Prestazzjoni għall-Baġit tal-UE u l-Abbozz tal-Baġit Ġenerali 
annwali. Mill-2019, iċ-ċifri dwar il-klima jiġu ppreżentati 
wkoll fil-Ħarsa Ġenerali lejn il-Prestazzjoni tal-Programmi. 

Rakkomandazzjoni 2 - Qafas komprensiv ta' rappurtar 

Rakkomandazzjoni 2 (a) Aċċettata parzjalment  Implimentata f’xi wħud mill-aspetti  

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrapporta, ta' kull 
sena, informazzjoni konsolidata dwar il-progress 
li jkun sar lejn il-mira kumplessiva ta' 20 % fir-
rapport annwali tagħha dwar il-ġestjoni u l-
prestazzjoni u f'kull rapport annwali tal-attività 
rilevanti. Jenħtieġ li dan jinkludi rappurtar dwar 
il-progress li jkun sar fil-pjanijiet ta' azzjoni fejn 
dawn ikunu jeżistu. Barra minn hekk, jenħtieġ li 
tiġi rrappurtata informazzjoni dwar il-

Il-Kummissjoni taċċetta li turi l-aspetti rilevanti tal-
azzjoni klimatika, u l-progress li jkun sar fuqha, fir-RAA 
rilevanti, kif xieraq. 
Il-Kummissjoni ma taċċettax ir-rakkomandazzjoni li 
jsiru rapporti dwar l-istrumenti finanzjarji fil-kuntest 
tal-insegwiment tal-isforz baġitarju lejn il-mira ta’ 
20 %. 

Ir-rappurtar dwar l-infiq relatat mal-klima jsir permezz tar-
Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni għall-Baġit 
tal-UE, l-Abbozz tal-Baġit Ġenerali, u l-Ħarsa Ġenerali lejn il-
Prestazzjoni tal-Programmi. Xi Rapporti tal-Attività Annwali 
fihom informazzjoni limitata dwar il-progress li jkun sar lejn 
l-ilħuq ta' miri klimatiċi speċifiċi għall-programm. 
Ma hemm l-ebda pjan ta' azzjoni ġdid, minbarra l-pjan ta' 
azzjoni Orizzont 2020 imsemmi fir-Rapport Speċjali 
Nru 31/2016. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_MT.pdf
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kontribuzzjoni għall-klima li ssir minn strumenti 
finanzjarji. 

Fil-QFP attwali, l-istrumenti finanzjarji ma jsirilhomx 
insegwiment għall-klima, għalkemm dan huwa dovut għall-
bidla fil-QFP li jmiss. 

Rakkomandazzjoni 2 (b) Indirizzata lill-Istati Membri  Mhux fl-ambitu tas-segwitu  

Jenħtieġ li l-Istati Membri jirrapportaw dwar l-
oqsma taħt ġestjoni kondiviża fejn hemm 
opportunitajiet potenzjali għal azzjoni klimatika. 

Il-Kummissjoni tinnota li din ir-rakkomandazzjoni hija 
indirizzata lill-Istati Membri. 

L-ambitu tas-segwitu tal-QEA jkopri r-rakkomandazzjonijiet 
li għamilna lill-Kummissjoni. 

Rakkomandazzjoni 2 (c) Mhux aċċettata  Mhux implimentata  

Jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri 
jiżguraw li l-ġbir ta' data jkun jiddistingwi bejn 
mitigazzjoni u adattament. 

L-implikazzjonijiet ta’ dan il-piż amministrattiv 
addizzjonali impost kemm fuq il-Kummissjoni kif ukoll 
fuq l-Istati Membri mhumiex ċari. 

Il-Kummissjoni ma ħadet l-ebda azzjoni lejn l-
implimentazzjoni. 

Rakkomandazzjoni 3 - Issir valutazzjoni tal-
ħtiġijiet tat-tibdil fil-klima Aċċettata parzjalment  Implimentata f’xi wħud mill-aspetti  

Meta tippjana l-kontribuzzjoni potenzjali għall-
azzjoni klimatika minn linji baġitarji individwali 
jew minn strumenti finanzjarji individwali, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura li dawn il-
pjanijiet ikunu bbażati fuq valutazzjoni realistika 
u robusta tal-ħtiġijiet tat-tibdil fil-klima u fuq il-
potenzjal ta' kull qasam li jikkontribwixxi għall-
mira kumplessiva. 

Il-Kummissjoni taċċetta li tikkunsidra l-ħtiġijiet tat-
tibdil fil-klima u l-potenzjal ta' kontribut ta' oqsma 
differenti meta tipproponi mira politika kumplessiva 
ġdida. Il-Kummissjoni ma taċċettax li tippjana 
kontribuzzjonijiet speċifiċi għal kull qasam jew 
programm. 

Il-Kummissjoni ffinanzjat l-istudju estern dwar il-ħtiġijiet ta’ 
finanzjament biex tipprovdi rieżaminar tal-arranġamenti 
attwali għall-integrazzjoni tal-klima u l-insegwiment tan-
nefqa relatata mal-klima. Hija tiddiskuti l-ħtiġijiet ta’ 
finanzjament għall-ilħuq tal-mira tal-integrazzjoni tal-klima, 
aktar milli l-ħtiġijiet tat-tibdil fil-klima. Mhuwiex ċar jekk il-
perċentwal mistenni ta’ nfiq fuq il-klima taħt programmi 
individwali kienx ibbażat fuq suppożizzjonijiet realistiċi. 
Il-proċess ta' negozjar għall-QFP futur għadu għaddej. 
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Rakkomandazzjoni 4 - Jiġu kkoreġuti l-istimi 
eċċessivi Aċċettata parzjalment  Implimentata f’xi wħud mill-aspetti  

Jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri 
japplikaw il-prinċipju ta' kawtela u jikkoreġu l-
istimi eċċessivi fil-FAEŻR billi jirrieżaminaw il-
koeffiċjenti tal-UE għall-klima li jkunu ġew 
stabbiliti. 

Il-metodoloġija ta' insegwiment teħtieġ li tibqa' stabbli 
matul il-QFP attwali għal raġunijiet ta' prevedibbiltà, 
konsistenza u trasparenza. Madankollu, il-Kummissjoni 
se tikkunsidra modi ta’ rfinar tal-metodoloġija ta’ 
insegwiment għall-FAEŻR għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni ta’ wara l-2020. 

Fil-proposta għall-PAK ta’ wara l-2020, ir-rata tal-koeffiċjent 
tnaqqset minn 100 % għal 40 % għall-pagamenti bħala 
kumpens għal restrizzjonijiet naturali jew oħrajn speċifiċi 
għaż-żona. 
Ir-rata proposta ta' koeffiċjent ta' 100 % għall-impenji 
ambjentali u klimatiċi mhijiex konformi mal-prinċipju ta' 
kawtela. 
Il-proposta għall-PAK futura għadha qed tiġi eżaminata fil-
livell tal-Kunsill. 

Rakkomandazzjoni 5 - Jitfasslu pjanijiet ta' 
azzjoni Aċċettata parzjalment  Mhux implimentata  

Kull meta l-eżerċizzju annwali ta' konsolidazzjoni 
juri li jkun hemm riskju li l-kontribuzzjonijiet 
mistennija minn qasam partikolari jistgħu ma 
jinkisbux, jenħtieġ li l-Kummissjoni tfassal pjan 
ta' azzjoni għal dak il-qasam. 

Il-Kummissjoni se tivvaluta l-opportunitajiet biex 
tiżdied ir-rilevanza klimatika fil-kuntest tal-Analiżijiet 
ta' Nofs it-Terminu individwali ta' programmi u politiki. 
Sakemm joħroġ ir-riżultat ta’ dan ir-rieżaminar, il-
Kummissjoni se tikkunsidra azzjoni korrettiva. L-
istabbiliment ta’ pjanijiet ta’ azzjoni individwali ma 
jkunx xieraq billi programmi individwali diġà jipprovdu 
proċessi għall-istabbilment tal-prijoritajiet skont il-mod 
ta’ ġestjoni. 

Il-Kummissjoni ddedikat attenzjoni partikolari u baġit 
sostanzjali għall-azzjoni klimatika fil-Programm ta’ Ħidma 
Orizzont 2020 għall-perjodu 2018-2020. Dan kien diġà beda 
qabel il-pubblikazzjoni tar-Rapport Speċjali Nru 31/2016. Il-
Kummissjoni ma fasslet l-ebda pjan ta’ azzjoni ieħor. 
Minflok, il-Kummissjoni għażlet li tivverifika l-proċedura tal-
baġit kull sena biex tiżgura li l-infiq fuq il-klima jkun miexi 
tajjeb biex jilħaq il-mira. 
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Rakkomandazzjoni 6 - Jiġu żviluppati indikaturi li jimmonitorjaw l-infiq effettiv fuq l-azzjoni klimatika u r-riżultati relatati 

Rakkomandazzjoni 6 (a) Mhux aċċettata  Mhux implimentata  

Jenħtieġ li l-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-
Istati Membri, fil-qasam ta' ġestjoni kondiviża, 
tiżviluppa sistema armonizzata u proporzjonata 
għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni effettiva 
tal-azzjoni klimatika. 

Din ir-rakkomandazzjoni twassal għal żieda fil-livell tal-
piż amministrattiv impost fuq l-Istati Membri li ma 
kienx previst taħt ir-regolamenti attwali u li ma kienx 
inkluż fil-ftehimiet ta' sħubija u fil-Programmi 
Operazzjonali. 

Il-Kummissjoni ma ħadet l-ebda azzjoni lejn l-
implimentazzjoni. 

Rakkomandazzjoni 6 (b) Aċċettata  Implimentata f’xi wħud mill-aspetti  

Jenħtieġ li l-Kummissjoni, f’konformità mal-
inizjattiva tagħha “baġit għar-riżultati”, 
tistabbilixxi indikaturi tar-riżultati relatati mal-
klima fl-oqsma kollha li jikkontribwixxu għall-
ilħuq tal-mira. 

Il-Kummissjoni se ssaħħaħ u ttejjeb il-komparabbiltà 
tal-indikaturi tar-riżultati relatati mal-klima fl-oqsma 
kollha tal-baġit tal-UE, u se tikkunsidra għażliet fil-
kuntest tal-QFP li jmiss biex tistabbilixxi indikaturi tar-
riżultati relatati mal-klima biex tivvaluta l-
kontribuzzjoni tal-baġit tal-UE għall-azzjoni klimatika. 

Il-Kummissjoni inkludiet indikaturi tar-riżultati relatati mal-
klima fil-proposti għall-PAK ta’ wara l-2020 u l-FEŻR/FK, iżda 
mhux fl-oqsma kollha. Il-proposti għall-PAK ta’ wara l-2020 u 
l-FEŻR/FK qed jiġu kkunsidrati, u għalhekk għadhom ma 
ġewx adottati. 
 

Rakkomandazzjoni 6 (c) Aċċettata  Implimentata  

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiffaċilita l-iskambju ta' 
prattika tajba bejn l-Istati Membri fir-rigward 
tal-indikaturi tar-riżultati relatati mal-klima. 

Il-Kummissjoni se tkompli tippromwovi b’mod attiv l-
iskambju ta’ prattiki tajbin anke fil-qasam speċifiku tal-
indikaturi tar-riżultati relatati mal-klima. 

Il-Kummissjoni ħadet azzjoni, permezz ta’ laqgħat ta’ 
esperti, studji, sessjonijiet ta’ ħidma, u pjattaformi, biex 
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tikkondividi prattiki tajbin dwar l-indikaturi tar-riżultati 
relatati mal-klima bejn l-Istati Membri. 

Rakkomandazzjoni 7 - Jiġu esplorati l-opportunitajiet potenzjali kollha u tiġi żgurata tranżizzjoni effettiva favur azzjoni klimatika 

Rakkomandazzjoni 7 (a) Aċċettata parzjalment  Mhux implimentata  

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tidentifika dawk l-
oqsma b'potenzjal għall-azzjoni klimatika li 
mhumiex qed jiġu sfruttati biżżejjed, bħall-Fond 
Soċjali Ewropew, u tiżviluppa pjanijiet ta' azzjoni 
biex tiżdied il-kontribuzzjoni ta' dawn l-oqsma 
għall-azzjoni klimatika. 

Fl-istess sens, bħal fir-Rakkomandazzjoni 5, jiġifieri li l-
Kummissjoni se tidentifika l-oqsma b’potenzjal li 
mhumiex utilizzati biżżejjed u tikkunsidra 
opportunitajiet u azzjonijiet biex iżżid ir-rilevanza 
għall-klima fil-programmi ta’ nfiq tagħhom fil-kuntest 
tal-Analiżijiet individwali ta’ Nofs it-Terminu tagħhom. 
Madankollu, hija mhux se tiżviluppa pjanijiet ta’ 
azzjoni speċifiċi dwar l-infiq fuq il-klima għal 
programmi individwali. 

Il-Kummissjoni ma żviluppatx pjanijiet ta' azzjoni dwar l-
azzjoni klimatika għal oqsma speċifiċi oħra, bl-eċċezzjoni tal-
programm ta' ħidma Orizzont 2020 għall-perjodu 2018-
2020, indikat fir-Rapport Speċjali Nru 31/2016. 

Rakkomandazzjoni 7 (b) Mhux aċċettata  Implimentata f’xi wħud mill-aspetti  

Jenħtieġ li l-Kummissjoni  u l-Istati Membri jżidu 
l-integrazzjoni tal-azzjoni klimatika fl-agrikoltura, 
fl-iżvilupp rurali u fis-sajd. 

It-tibdil tal-programmazzjoni finanzjarja pluriennali 
f’dan l-istadju fil-programmi tal-FSIE mmaniġġjati 
b’ġestjoni kondiviża la huwa prattikabbli u lanqas 
fattibbli. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni se tikkunsidra 
għażliet biex issaħħaħ l-integrazzjoni tal-klima fil-
kuntest tar-rieżaminar ta’ nofs it-terminu ta’ 
programmi individwali. 

Il-Kummissjoni pproponiet li żżid il-mira għall-integrazzjoni 
tal-klima fil-PAK ta’ wara l-2020. Minkejja l-impenn qawwi 
tal-Kummissjoni biex tindirizza t-tibdil fil-klima, għadu mhux 
ċar f'dan l-istadju jekk dan huwiex sejjer jikkontribwixxi 
għaż-żieda fl-infiq fuq l-azzjoni klimatika. 
Il-proposti tal-PAK ta’ wara l-2020 qed jiġu nnegozjati, u 
għalhekk għadhom ma ġewx adottati. 
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Termini u abbrevjazzjonijiet 
Azzjoni klimatika: Azzjoni biex jiġi ndirizzat it-tibdil fil-klima u l-impatt tiegħu; wieħed 
mis-17-il Għan ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU. 

Ekoloġizzazzjoni: L-adozzjoni ta’ prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju għall-klima u 
għall-ambjent. Terminu użat ukoll b'mod komuni biex jirreferi għall-iskema ta’ appoġġ 
tal-UE korrispondenti. 

Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR): Fond tal-UE għall-finanzjament 
tal-kontribuzzjoni mill-UE għall-programmi tal-iżvilupp rurali. 

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR): Fond tal-UE li jsaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika u soċjali fl-UE billi jiffinanzja investimenti li jnaqqsu l-iżbilanċi bejn ir-reġjuni 
tagħha. 

Fond Soċjali Ewropew (FSE): Fond tal-UE għall-ħolqien ta’ opportunitajiet edukattivi u 
ta’ impjiegi kif ukoll għat-titjib tas-sitwazzjoni ta’ persuni li jinsabu f’riskju ta’ faqar. 

Fond ta’ Koeżjoni (FK): Fond tal-UE għat-tnaqqis tad-disparitajiet ekonomiċi u soċjali fl-
UE bil-finanzjament ta’ investimenti fl-Istati Membri fejn l-introjtu nazzjonali gross għal 
kull abitant ikun inqas minn 90 % tal-medja tal-UE. 

Gass serra: Gass fl-atmosfera - bħal diossidu tal-karbonju jew metan - li jassorbi u 
jemetti radjazzjoni, jintrappola s-sħaba u b'hekk isaħħan il-wiċċ tad-Dinja permezz ta' 
dak li huwa magħruf bħala l-effett serra. 

Insegwiment tal-infiq fuq il-klima: Il-kejl tal-kontribuzzjoni finanzjarja għall-objettivi 
klimatiċi minn sorsi differenti. 

Integrazzjoni tal-azzjoni klimatika: L-inkorporazzjoni ta’ kunsiderazzjonijiet relatati 
mal-klima fil-politiki, fl-istrumenti, fil-programmi u fil-fondi kollha. 

Kundizzjonalità: Mekkaniżmu li permezz tiegħu, il-pagamenti li jsiru favur il-bdiewa 
jkunu jiddependu fuq li dawn jissodisfaw ċerti rekwiżiti relatati mal-ambjent, is-
sikurezza alimentari, is-saħħa u l-benessri tal-annimali, kif ukoll il-ġestjoni tal-art. 

Kundizzjonalità: Sistema li tissostitwixxi l-kundizzjonalità u l-ekoloġizzazzjoni fil-PAK ta' 
wara l-2020 biex tippromwovi prattiki tal-biedja li huma ta' benefiċċju għall-klima u 
għall-ambjent u tippromwovi l-benessri tal-annimali u s-sikurezza tal-ikel. 

Kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba (KAAT): L-Istat li fih il-bdiewa jridu jżommu l-
art agrikola kollha, b'mod speċjali art li attwalment ma tintużax għall-produzzjoni, 
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sabiex jirċievu ċerti pagamenti taħt il-PAK. Din tinkludi kwistjonijiet bħall-ġestjoni tal-
ilma u tal-ħamrija. 

L-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs): Is-17-il għan stabbiliti fl-Aġenda 2030 tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-Iżvilupp sostenibbli biex jistimulaw azzjoni mill-pajjiżi kollha 
f’oqsma ta’ importanza kritika għall-umanità u l-pjaneta. 

L-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD). 

Orizzont Ewropa: Programm tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni għall-2021-2027. 

Orizzont 2020: Programm tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni għall-2014-2020. 

Pagament dirett: Pagament ta’ appoġġ għall-agrikoltura, bħall-għajnuna relatata mal-
erja, li jsir direttament lill-bdiewa. 

Politika Agrikola Komuni (PAK): Politika tal-UE li tinkludi sussidji u firxa ta’ miżuri oħra 
maħsuba biex jiggarantixxu s-sigurtà alimentari, jiżguraw standard tal-għajxien ġust 
għall-bdiewa tal-UE, jippromwovu l-iżvilupp rurali u jipproteġu l-ambjent. 

Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP): Il-pjan ta’ nfiq tal-UE li jistabbilixxi prijoritajiet 
(ibbażat fuq l-objettivi politiċi) u limiti massimi, taħt sitt intestaturi prinċipali, 
ġeneralment għal perjodu ta’ seba’ snin. Huwa jipprovdi l-istruttura li fi ħdanha jiġu 
stabbiliti l-baġits annwali tal-UE u jistabbilixxi limitu għal kull kategorija ta’ nfiq. Il-QFP 
attwali jkopri l-perjodu 2014-2020. 
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Rapport Analitiku tal-QEA - L-insegwiment tal-infiq fuq il-klima fil-baġit tal-UE 

Dan ir-Rapport Analitiku ġie adottat mill-Awla I, li hija mmexxija mis-Sur Samo Jereb, 
Membru tal-QEA. Il-kompitu kien immexxi minn Joëlle Elvinge, Membru tal-QEA, li 
ngħatat l-appoġġ minn Ildikó Preiss, Kap tal-Kabinett; Charlotta Törneling, Attaché tal-
Kabinett; Colm Friel, Maniġer Prinċipali; Ramona Bornowshi, Kap tal-Kompitu; Jan 
Huth, Deputat Kap tal-Kompitu; Bertrand Tuguy, Awditur; u Marika Meendahl, Disinn 
Grafiku. 
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Sit web: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Il-Kummissjoni impenjat ruħha li tonfoq mill-inqas 
20 % tal-baġit tal-UE għall-2014-2020 fuq l-azzjoni 
klimatika billi tintegra l-infiq relatat mal-klima 
fil-politiki kollha tal-UE. Din il-mira telgħet għal 
25 % għall-2021-2027. L-insegwiment tal-infiq 
fuq il-klima jippermetti lill-Kummissjoni tivvaluta 
jekk hux qed tilħaq din il-mira. Filwaqt li jibni fuq 
ix-xogħol preċedenti tagħna dwar is-suġġett, dan 
id-dokument jirrieżamina l-metodoloġija għall-
insegwiment tal-infiq fuq il-klima fil-baġit tal-UE, 
jiddiskuti l-progress li sar lejn l-ilħuq ta’ din il-mira 
u jħares ‘il quddiem lejn il-perjodu ta’ wara l-2020. 
Ir-rapport analitiku jagħmel mistoqsijiet fuq xi 
wħud mis-suppożizzjonijiet tal-Kummissjoni u 
jindika r-riskju li l-infiq fuq il-klima jiġi ddikjarat 
b’mod eċċessiv. Jiddeskrivi t-titjib li sar fil-proposti 
leġiżlattivi attwali, iżda jindika li għad hemm 
nuqqasijiet u sfidi metodoloġiċi.
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