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Stqarrija għall-Istampa

Il-Lussemburgu, it-22 ta’ Lulju 2020

L-awdituri jagħtu parir li l-ambizzjonijiet
ekoloġiċi tal-UE jeħtieġu Fond għal
Tranżizzjoni Ġusta li jkun ibbażat aktar fuq ilprestazzjoni
Skont Opinjoni li ġiet ippubblikata llum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-proposta reċentement emendata
relatata mal-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF) jeħtieġ li tistabbilixxi rabta aktar ċara mal-għanijiet klimatiċi u
ambjentali tal-UE. Filwaqt li qegħdin jiġu ppreżentati riżorsi addizzjonali sinifikanti biex jgħinu fil-kisba tattranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-klima sal-2050, jenħtieġ li l-finanzjament ikun ibbażat aktar fuq ilħtiġijiet u orjentat lejn il-prestazzjoni. Inkella, l-awdituri jwissu li hemm ir-riskju li l-bidla strutturali meħtieġa
ma sseħħx u li t-tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika jkollha terġa’ tiġi ffinanzjata.
Il-proposti leġiżlattivi li jwaqqfu l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF) għandhom l-għan li jappoġġaw it-tranżizzjoni
tal-UE lejn ekonomija newtrali għall-klima sal-2050, billi jindirizzaw l-impatti soċjali, ekonomiċi u ambjentali fuq
is-setturi u r-reġjuni affettwati. Inizjalment kienu ġew allokati approprjazzjonijiet baġitarji li jammontaw għal
EUR 7.5 biljun (fi prezzijiet tal-2018). Wara t-tifqigħa tal-COVID-19, il-Kummissjoni Ewropea emendat il-proposta
tagħha billi żiedet il-finanzjament bl-ammont sinifikanti ta’ EUR 32.5 biljun, prinċipalment mill-Istrument
Ewropew għall-Irkupru. Ilbieraħ, madankollu, il-pjan baġitarju l-ġdid li ġie maqbul naqqas il-JTF b’EUR 20 biljun.
L-awdituri jiġbdu l-attenzjoni għall-fatt li l-Kummissjoni ma wettqitx valutazzjoni tal-impatt minn qabel biex
tappoġġa l-ammont emendat. Analiżi tajba tal-ħtiġijiet hija essenzjali kemm biex tiġi żgurata allokazzjoni aħjar
tar-riżorsi finanzjarji tal-UE, kif ukoll biex jiġu mmirati u kkwantifikati l-objettivi li jridu jinkisbu. Dan huwa aktar u
aktar importanti minħabba li l-proposta tipprevedi finanzjament ulterjuri għar-reġjuni li diġà rċevew flus għallmodernizzazzjoni tal-enerġija mingħand fondi dedikati oħra.
“Il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta huwa għodda ewlenija tal-Patt Ekoloġiku tal-UE biex tiżgura li t-tranżizzjoni lejn
ekonomija newtrali għall-klima sseħħ b’mod ġust, filwaqt li ħadd ma jitħalla lura”, qal Nikolaos Milionis, ilMembru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-Opinjoni. “Madankollu, jenħtieġ li l-Kummissjoni
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tiżgura li l-proposta leġiżlattiva l-ġdida, flimkien mal-pjanijiet territorjali għal tranżizzjoni ġusta li se tapprova,
ikollhom qafas ta’ prestazzjoni sod biex jintlaħqu l-objettivi ambizzjużi tal-UE”.
L-awdituri josservaw ukoll li r-rabta bejn il-prestazzjoni u l-finanzjament hija relattivament dgħajfa. Il-metodu ta'
allokazzjoni propost jipprovdi inċentivi dgħajfa għall-bidla profonda, sinifikanti u strutturali li hija meħtieġa biex
jintlaħqu l-objettivi klimatiċi tal-UE. Barra minn hekk, filwaqt li qed jiġu proposti indikaturi komuni tal-output u
tar-riżultati, dawn ma jirriflettux b’mod ċar l-objettiv tat-tranżizzjoni 'l bogħod mis-setturi b'intensità qawwija ta'
karbonju. Għalhekk, l-awdituri jgħidu li hemm riskju sinifikanti li l-JTF mhux se jgħin biex tintemm id-dipendenza
kbira ta’ xi reġjuni fuq l-attivitajiet b'intensità qawwija ta' karbonju.

Noti lill-Edituri
F’Diċembru 2019, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat il-“Patt Ekoloġiku tal-UE”, li l-JTF huwa parti integrali
minnu. Fil-proposta ta’ Jannar 2020 kien ippjanat li l-JTF ikun jirċievi madwar EUR 7.5 biljun f'fondi ġodda tal-UE.
F’Mejju 2020, wara t-tifqigħa tal-COVID-19, il-Kummissjoni emendat il-proposta tagħha, u ssupplimentat lappoġġ għal EUR 40 biljun. Il-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew li saret mis-17 sal-21 ta’ Lulju raw
tnaqqis ta’ EUR 20 biljun f’dan il-baġit.
Din l-opinjoni hija limitata għall-proposti dwar il-JTF, u tikkomplementa b’mod partikolari l-Opinjoni Nru 2/2020
tagħna li ppubblikajna reċentement dwar il-proposta emendata tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Jannar 2020 għarRegolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni, kif ukoll l-Opinjoni Nru 4/2020 dwar il-proposta emendata talKummissjoni ta’ Mejju 2020 għar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni għall-perjodu ta' programmazzjoni
2021-2027. Barra minn hekk, aktar tard din is-sena se tiġi ppubblikata opinjoni dwar il-faċilità ta' self għas-settur
pubbliku taħt il-Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta.
Il-QEA tikkontribwixxi għat-titjib tal-governanza finanzjarja tal-UE billi tippubblika opinjonijiet dwar proposti għal
leġiżlazzjoni ġdida jew riveduta b’impatt finanzjarju. Dawn l-opinjonijiet jipprovdu valutazzjoni indipendenti talproposti leġiżlattivi mill-awditur estern tal-UE. Fl-2019, l-awdituri ppubblikaw “Osservazzjonijiet fil-Qosor” dwar
il-proposti leġiżlattivi tal-2018 tal-Kummissjoni għall-QFP li jmiss.
Il-bażi ġuridika tal-proposta tal-Kummissjoni tfisser li huwa obbligatorju li l-QEA tiġi kkonsultata, u għalhekk ilParlament Ewropew u l-Kunsill kitbu separatament lill-QEA biex jitolbu l-fehmiet tagħha.
L-Opinjoni Nru 5/2020 tal-QEA dwar il-proposti tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Jannar 2020 u tat-28 ta’ Mejju 2020
għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta hija
attwalment disponibbli fuq is-sit web tal-QEA eca.europa.eu bl-Ingliż; lingwi oħra se jkunu disponibbli fi żmien
qasir.
Informazzjoni dwar il-miżuri li l-QEA ħadet b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19 tista’ tinstab hawnhekk.
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