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L-Awdituri tal-UE jippubblikaw Dokument ta’ Sfond dwar
il-produzzjoni tal-enerġija eolika u solari
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri llum ppubblikat Dokument ta’ Sfond dwar l-appoġġ li jingħata
mill-UE u mill-Istati Membri għall-ġenerazzjoni tal-enerġija eolika u solari fotovoltajka. IdDokumenti ta’ Sfond jinħarġu wara li jitħabbru l-awditi u jipprovdu informazzjoni dwar kompiti
tal-awditjar li jkunu għaddejjin. Huma sors ta’ informazzjoni għal dawk interessati fil-politika
u/jew fil-programmi li jkunu qed jiġu awditjati.
Id-Dokument tal-lum jiddeskrivi x-xogħol li qed jitwettaq b’rabta ma’ awditu li jinsab għaddej, li
jinkludi l-analiżi tat-tfassil, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ kemm tal-istrateġiji tal-UE kif ukoll
dawk nazzjonali għall-ġenerazzjoni tal-enerġija eolika u dik solari fotovoltajka mill-2009 ‘il
quddiem, u l-finanzjament mill-UE u dak nazzjonali għall-iżvilupp tagħhom. Il-ġenerazzjoni talelettriku hija settur li fih il-proporzjon tas-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli huwa l-ogħla. L-enerġija
eolika u l-enerġija solari fotovoltajka huma ż-żewġ forom prinċipali ta’ enerġija rinnovabbli użati
attwalment għal dan l-iskop u dalwaqt se jsiru ż-żewġ forom l-aktar irħas ta’ produzzjoni talelettriku.
It-Trattat ta’ Lisbona li daħal fis-seħħ fl-2009 ta lill-UE l-awtorità li tiżviluppa politika dwar lenerġija li tinkludi erba’ elementi essenzjali, inklużi l-promozzjoni tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija
u l-iffrankar tagħha kif ukoll l-iżvilupp ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli li huma ġodda. Id-Direttiva
dwar l-Enerġija Rinnovabbli li daħlet fis-seħħ fl-2009 stabbiliet mira ta’ 20% għall-konsum talenerġija minn sorsi rinnovabbli li trid tintlaħaq sa tmiem l-2020 fl-UE.
Id-Dokument ta’ Sfond fih informazzjoni dwar l-iżvilupp tat-taħlita enerġetika tal-UE għallproduzzjoni tal-elettriku, l-istrateġiji tal-UE u dawk nazzjonali għal sorsi ta' enerġija rinnovabbli, u
l-finanzjament għall-enerġija eolika u solari fotovoltajka f’konformità mal-politika reġjonali u ta’
koeżjoni tal-UE, kif ukoll dettalji tal-progress attwali li l-Istati Membri għamlu lejn il-mira tal-2020.
L-awdituri se jżuru erba’ Stati Membri tal-UE: il-Ġermanja, il-Greċja, Spanja u l-Polonja. Ir-rapport
tal-awditjar huwa mistenni li jiġi ppubblikat lejn il-bidu tal-2019.

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tad-Dokument ta’ Sfond tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri.
Id-dokument sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu.
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