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Azzjoni klimatika tal-UE: riskju serju li l-mira ta' nfiq ta' 20 % ma tintlaħaqx, jgħidu l-
Awdituri 

Hemm riskju serju li ma tintlaħaqx il-mira tal-UE li jintnefaq mill-inqas euro wieħed minn kull ħamsa tal-baġit 
tal-UE fuq azzjoni klimatika bejn l-2014 u l-2020, skont rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Filwaqt li 
sar progress, l-awdituri jwissu li jenħtieġ aktar sforz biex tiġi żgurata "tranżizzjoni effettiva" favur l-azzjoni 
klimatika. 

Sabiex tirreaġixxi għat-tibdil fil-klima, l-UE qablet li jenħtieġ li mill-inqas 20% tal-baġit tagħha għall-perjodu 2014-
2020 jintnefaq fuq azzjoni klimatika. Din il-mira se tintlaħaq permezz tal-inkorporazzjoni tal-azzjoni klimatika fid-
diversi oqsma ta' politika u fondi fil-baġit tal-UE. L-awdituri eżaminaw jekk kienx probabbli li tintlaħaq il-mira u 
jekk kienx probabbli li l-approċċ tal-Kummissjoni Ewropea jwassal għal aktar finanzjament, li jkun iffukat aħjar, 
favur l-azzjoni klimatika. 

Huma sabu li kien qed isir xogħol ambizzjuż u li kien sar progress. Madankollu, jibqa' riskju serju li l-mira ta' 20 % 
ma tintlaħaqx mingħajr ma jsir aktar sforz. L-implimentazzjoni tal-mira wasslet għal aktar iffukar aħjar fuq l-
azzjoni klimatika fil-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u fil-Fond ta' Koeżjoni. Iżda fl-oqsma tal-agrikoltura, 
tal-iżvilupp rurali u tas-sajd, u fil-Fond Soċjali Ewropew, ma saret l-ebda tranżizzjoni sinifikanti favur l-azzjoni 
klimatika. 

"Hemm riskju serju li ma tintlaħaqx il-mira tal-UE li jintnefaq mill-inqas euro wieħed minn kull ħamsa fuq azzjoni 
klimatika bejn l-2014 u l-2020," qal Phil Wynn Owen, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli 
għar-rapport. "Sar progress, iżda f'oqsma ewlenin ta' nfiq, qed jinżamm l-istatus quo. Jenħtieġ li l-Kummissjoni u 
l-Istati Membri jesploraw l-opportunitajiet potenzjali kollha u jiżguraw tranżizzjoni effettiva favur l-azzjoni 
klimatika." 

Skont il-Kummissjoni, is-sehem ta' finanzjament iddedikat għall-azzjoni klimatika laħaq medja ta' 17.6 % bejn l-
2014 u l-2016. Biex il-mira kumplessiva tal-UE ta' 20 % tintlaħaq sa tmiem l-2020, l-awdituri jistmaw li jkun 
meħtieġ li r-rata ta' finanzjament għall-klima tiżdied biex tilħaq medja ta' 22 % għall-2017 sal-2020 inkluża.  

L-awdituri sabu li l-istimi tal-Kummissjoni huma bbażati fuq suppożizzjonijiet dwar l-infiq agrikolu fuq l-azzjoni 
klimatika li jinkludu stimar eċċessiv u li ma għandhomx ġustifikazzjoni soda. L-awdituri kkalkulaw li jekk 
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metodoloġiji stabbiliti f'livell internazzjonali jiġu applikati għall-infiq fuq l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali, il-
kontribuzzjoni mistennija tagħhom tonqos b'madwar EUR 33 biljun matul il-perjodu 2014 sa 2020. Dan 
jirrappreżenta kważi 15 % tal-mira kumplessiva. 

Fil-qasam tar-riċerka, il-programm Orizzont 2020 waqa' lura fl-ilħuq tal-mira tiegħu li jalloka 35 % għall-azzjoni 
klimatika, b'kontribuzzjoni li attwalment tinsab f'livell ta' 24 % għall-perjodu 2014 sa 2017. Il-Kummissjoni ma 
għandha l-ebda pjan ta' azzjoni dettaljat li jistipula kif biħsiebha tilħaq il-livell ippjanat, jgħidu l-awdituri. 

Ir-rakkomandazzjonijiet tal-awdituri lill-Kummissjoni jikkonċernaw il-ħtieġa għal eżerċizzju robust pluriennali ta' 
konsolidazzjoni biex isir progress lejn il-mira ta' 20 %, il-ħtieġa għal rappurtar u monitoraġġ komprensivi tar-
riżultati, u għat-twettiq ta' valutazzjoni realistika u robusta tal-ħtiġijiet tat-tibdil fil-klima. Huma jirrakkomandaw 
ukoll li l-istimi eċċessivi fl-infiq fuq l-iżvilupp rurali jiġu kkoreġuti, u li jitfasslu pjanijiet ta' azzjoni għall-oqsma li 
waqgħu lura. Fl-aħħar nett, huma jirrakkomandaw li jiġu esplorati l-opportunitajiet potenzjali kollha biex tiġi 
żgurata tranżizzjoni ulterjuri u effettiva favur l-azzjoni klimatika. 

F'Settembru 2016, il-Kummissjoni1 stmat li b'mod globali se jkun intnefaq 18.9 % mill-baġit tal-UE fuq l-azzjoni 
klimatika bejn l-2014 u l-2020. B'hekk l-objettiv ta' 20 % ma jintlaħaqx2

Ir-Rapport Speċjali Nru 31/2016: "Infiq ta' mill-inqas euro wieħed minn kull ħamsa mill-baġit tal-UE fuq l-azzjoni 
klimatika: qed isir xogħol ambizzjuż, iżda hemm riskju serju li ma jkunx suffiċjenti" huwa disponibbli bi 23 lingwa 
tal-UE. 
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1 SWD (2016) 299 of 14 September 2016 accompanying the mid-term review of the multiannual financial framework COM(2016) 
603 final (SWD(2016) 299 tal-14 ta' Settembru 2016 li jakkumpanja l-analiżi ta' nofs it-terminu tal-qafas finanzjarju pluriennali 
COM(2016) 603 final). 

2 In-nefqa ppjanata kumulattiva tal-UE għall-2014-2020 hija ta' EUR 1 062.6 biljun. Jekk il-metodoloġija tal-Kummissjoni tiġi 
applikata, nuqqas ta' 1.1 % ikun jirrappreżenta telf ta' aktar minn EUR 11-il biljun (EUR 201 biljun minflok EUR 212.5 biljun) għall-
azzjoni klimatika. 
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