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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, is-6 ta’ Ġunju 2019 

L-UE teħtieġ aktar enerġija eolika u solari biex tilħaq 
il-miri tagħha f’dak li jirrigwarda s-sorsi rinnovabbli, 
iwissu l-awdituri 
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, jeħtieġ li l-UE tieħu azzjoni 
sinifikanti biex tiġġenera aktar elettriku mill-enerġija eolika u solari, biex b’hekk tilħaq il-miri 
tagħha f’dak li jirrigwarda s-sorsi rinnovabbli. L-awdituri jgħidu li minkejja li kemm l-enerġija 
eolika kif ukoll dik solari rreġistraw tkabbir qawwi mill-2005 ’l hawn, kien hemm xi tnaqqis fir-
ritmu mill-2004. Jeħtieġ li l-Kummissjoni tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jappoġġaw 
implimentazzjoni ulterjuri — billi jorganizzaw irkantijiet biex jallokaw il-kapaċità addizzjonali 
tas-sorsi rinnovabbli, jippromwovu l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini u jtejbu l-kundizzjonijiet għall-
implimentazzjoni. Fl-istess ħin, l-awdituri jwissu li nofs l-Istati Membri se jiffaċċjaw sfidi 
sinifikanti fit-tentattiv li jilħqu l-miri tagħhom għall-2020 f’dak li jirrigwarda s-sorsi rinnovabbli. 

L-UE timmira li sa tmiem l-2020, 20 % tal-enerġija li tiġġenera minn sorsi rinnovabbli tintuża fis-
setturi tal-elettriku, tat-tisħin u t-tkessiħ, u dak tat-trasport. Fil-fatt, bejn l-2005 u l-2017, il-
ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli fl-UE rdoppjat, minn madwar 15 % għal kważi 
31 %. Attwalment, is-setturi tal-enerġija eolika u dik solari fotovoltajka jikkostitwixxu l-akbar 
sehem ta’ elettriku minn sorsi rinnovabbli, u t-tnaqqis fl-ispejjeż qed iwassal biex dawn jitqiesu 
bħala alternattiva dejjem aktar kompetittiva meta mqabbla mal-ħruq ta’ fjuwils fossili. 

L-awdituri vvalutaw il-progress li sar mill-UE u mill-Istati Membri lejn l-ilħuq tal-miri f’dak li 
jirrigwarda s-sorsi rinnovabbli. Huma marru l-Ġermanja, il-Greċja, Spanja u l-Polonja biex 
jeżaminaw jekk l-appoġġ finanzjarju għall-ġenerazzjoni tal-elettriku mill-enerġija eolika u solari 
kienx effettiv. 

L-awdituri sabu li, f’għadd ta’ każijiet, l-iskemi inizjali ta’ appoġġ kienu ġew issussidjati b’mod 
eċċessiv, u rriżultaw fi prezzijiet aktar għoljin tal-elettriku jew f’żieda fid-defiċits pubbliċi. Wara l-
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2014, meta l-Istati Membri eventwalment naqqsu l-appoġġ biex itaffu l-piż fuq il-konsumaturi u 
fuq il-baġits nazzjonali, il-fiduċja tal-investituri u r-ritmu tas-suq naqsu wkoll.  

“L-Istati Membri inċentivaw l-investiment fl-enerġija eolika u solari, iżda l-mod li bih huma naqqsu 
l-appoġġ kien ta’ deterrent għall-investituri potenzjali u rriżulta fi tnaqqis fir-ritmu tal-
implimentazzjoni,” qal George Pufan, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli 
għar-rapport. “Dan it-tnaqqis fir-ritmu tat-tranżizzjoni lejn elettriku minn sorsi rinnovabbli 
jimplika li huwa possibbli li aħna ma nilħqux il-mira UE 2020.” 

L-organizzazzjoni ta’ irkantijiet għall-allokazzjoni tal-kapaċità addizzjonali tas-sorsi rinnovabbli, 
biex jiġi ddeterminat il-prezz tal-offerta, kif ukoll għall-promozzjoni tal-parteċipazzjoni taċ-
ċittadini fl-ekonomija ekoloġika, hija kruċjali biex jiżdied l-investiment, jgħidu l-awdituri. Minbarra 
dan, jeħtieġ li jsir titjib addizzjonali fil-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni fis-suq tas-sorsi 
rinnovabbli, inkluż li jingħelbu r-regoli restrittivi dwar il-ġestjoni tat-territorju, il-proċeduri 
amministrattivi twal u l-insuffiċjenzi fil-grilja. 

L-awdituri sabu wkoll li, sal-2017, nofs l-Istati Membri kienu diġà kważi laħqu l-miri nazzjonali 
tagħhom għall-2020 f’dak li jirrigwarda s-sorsi rinnovabbli, iżda jwissu li l-Istati Membri l-oħra se 
jkunu jeħtieġu jagħmlu sforz akbar jekk iridu jilħqu dawn il-miri. L-awdituri jesprimu tħassib dwar 
jekk l-isforzi tal-Istati Membri li kisbu riżultati għoljin f’dan ir-rigward humiex se jkunu biżżejjed 
biex jikkumpensaw għal dawk l-Istati Membri li baqgħu lura, sabiex b’hekk tkun tista’ tintlaħaq il-
mira kumplessiva tal-UE. 

Ir-regoli attwali ma jiżgurawx li jsir rappurtar f’waqtu dwar il-progress tas-sorsi rinnovabbli, u l-
Kummissjoni ma għandhiex mandat biex tindirizza l-implimentazzjoni aktar bil-mod ta’ ċerti Stati 
Membri, jgħidu l-awdituri. Huma jiġbdu l-attenzjoni għall-mira tal-UE li sal-2030 mill-inqas 32 % 
tal-enerġija tkun iġġenerata minn sorsi rinnovabbli u jgħidu li, fin-nuqqas ta’ miri nazzjonali 
vinkolanti, jista’ jkun diffiċli li din tintlaħaq. Huma jwissu wkoll li l-ilħuq ta’ din il-mira se jirrikjedi 
ammont sinifikanti ta’ fondi nazzjonali, kemm pubbliċi kif ukoll privati, minbarra l-finanzjament 
mill-UE, li huwa l-fokus tar-rapport. 

Biex is-sitwazzjoni tittejjeb, huma jirrakkomandaw li: 

o ikun hemm fokus fuq li jingħalqu l-lakuni sabiex jintlaħqu l-miri għall-2020; 

o jiġu ssimplifikati l-proċeduri u ttejjeb il-puntwalità tal-istatistika; 

o jiġu ppjanati biżżejjed irkantijiet u jiġi promoss l-investiment fl-infrastruttura tal-grilja; 

o jiġi żgurat monitoraġġ aħjar. 

Noti lill-Edituri 

Il-ġenerazzjoni tal-enerġija eolika u solari fl-UE żdiedet bi 400 % u 8 000 % rispettivament bejn l-
2005 u l-2017. Bejn l-2007 u l-2020, l-EU pprovdiet madwar EUR 8.8 biljun għal proġetti relatati 
mal-enerġija rinnovabbli permezz ta’ finanzjament tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-
Fond ta’ Koeżjoni, inkluż madwar EUR 972 miljun għal investimenti fl-enerġija eolika u 
EUR 2.9 biljun għal investimenti fl-enerġija solari. L-iskemi ta’ appoġġ ġeneralment offrew 
prezzijiet tal-bejgħ garantiti, primjums supplimentari jew introjtu addizzjonali permezz ta’ 
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ċertifikati kummerċjabbli. Għall-perjodu 2021-2027, il-Kummissjoni tipproponi madwar 
EUR 71.8 biljun għal operazzjonijiet li jappoġġaw l-objettivi klimatiċi, inkluż il-promozzjoni tal-
elettriku minn sorsi rinnovabbli. 

L-UE stabbiliet miri nazzjonali għall-2020 f’dak li jirrigwarda l-użu kkombinat tal-enerġija għall-
finijiet tas-setturi tal-elettriku, tat-tisħin u t-tkessiħ, u dak tat-trasport. Il-Kummissjoni tista’ tieħu 
azzjoni legali kontra dawk l-Istati Membri li jonqsu milli jilħqu dawn il-miri. L-Istati Membri 
kellhom il-libertà li jistabbilixxu l-miri aktar ambizzjużi proprji tagħhom f’dak li jirrigwarda s-sorsi 
rinnovabbli. Madankollu, għall-2030, il-miri nazzjonali ġew abbandunati, u ġiet stabbilita mira 
globali għall-UE kollha kemm hi.  

Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll 
lil partijiet interessati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati mis-settur tal-
industrija u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili.  

Ir-Rapport Speċjali Nru 8/2019 “Enerġija eolika u solari għall-ġenerazzjoni tal-elettriku: jeħtieġ li 
tittieħed azzjoni sinifikanti jekk iridu jintlaħqu l-miri tal-UE” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-
QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. 
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