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Miżuri li ttieħdu mill-QEA fid-dawl tal-pandemija tal-COVID-19 

Matul il-pandemija tal-COVID-19, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) ħadet il-passi meħtieġa biex tkun tista’ tkompli 
tipprovdi servizz tal-awditjar pubbliku fl-UE li jkun effettiv, u biex twassal rapporti, opinjonijiet u rapporti analitiċi tal-
awditjar f’waqthom, sa fejn dan ikun possibbli f’dawn iċ-ċirkustanzi partikolari. Fl-istess ħin, aħna qed nesprimu l-
gratitudni tagħna lil dawk kollha li jaħdmu biex isalvaw il-ħajjiet u tiġi miġġielda l-pandemija, kemm fil-Lussemburgu 
kif ukoll fl-UE u madwar id-dinja. Nibqgħu wkoll impenjati li nappoġġaw il-politika tal-Gvern Lussemburgiż biex tiġi 
salvagwardjata s-saħħa pubblika. Aħna qed nimmitigaw l-effetti li l-kriżi tas-saħħa li għaddejja bħalissa qed ikollha 
fuq il-persunal tagħna u ħadna miżuri ta’ prekawzjoni biex jitnaqqas kemm jista’ jkun ir-riskju għalihom u għall-familji 
tagħhom. 

Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, it-28 ta’ April 2020 

L-Awdituri jgħidu li l-infiq tal-UE fuq l-effiċjenza 
fl-enerġija fil-bini mhuwiex iggwidat mill-
kosteffettività 
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-kosteffettività mhijiex fattur 
determinanti f’dak li jirrigwarda l-allokazzjoni ta’ finanzjament pubbliku għal miżuri tal-
effiċjenza fl-enerġija f’bini residenzjali. Minkejja li sar titjib fil-gwida pprovduta mill-
Kummissjoni Ewropea, il-proġetti ffinanzjati mill-UE għadhom mhumiex iffukati fuq il-kisba tal-
akbar iffrankar tal-enerġija potenzjali għal kull euro investit. L-awdituri jgħidu li l-kontribuzzjoni 
kumplessiva tal-finanzjament mogħti mill-UE għall-miri tal-effiċjenza fl-enerġija tal-Unjoni 
mhijiex ċara. 

Iffaċċjati bl-isfida relatata mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, il-mexxejja tal-UE ħadu l-impenn li 
jiġi ffrankat 20 % tal-konsum tal-enerġija previst tal-Istati Membri tal-UE sal-2020 u 32.5 % sal-
2030. Is-settur tal-bini jirrappreżenta l-akbar sehem ta’ konsum tal-enerġija u għandu l-akbar 
potenzjal ta’ ffrankar tal-enerġija. Għalhekk, huwa għandu rwol ewlieni f’dak li jirrigwarda l-ilħuq 
tal-miri tal-iffrankar tal-enerġija tal-UE. Għall-perjodu 2014-2020, l-UE allokat madwar EUR 14-il 
biljun biex ittejjeb l-effiċjenza fl-enerġija tal-bini, u EUR 4.6 biljun minnhom ġew allokati għall-bini 
residenzjali. Barra minn hekk, l-Istati Membri bbaġitjaw EUR 5.4 biljun f’kofinanzjament 
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nazzjonali għat-titjib tat-tipi kollha ta’ bini, li madwar EUR 2 biljun minnhom ġew allokati għall-
bini residenzjali. 

“It-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija tal-bini huwa fundamentali biex l-UE tikseb l-impenn li ħadet biex 
jitnaqqas il-konsum tal-enerġija”, qal João Figueiredo, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
responsabbli għar-rapport. “Dan ifisser li fl-allokazzjoni tal-fondi tal-UE jridu jingħataw prijorità l-
proġetti li jwasslu kemm għal iffrankar tal-enerġija kif ukoll għal benefiċċji oħra b’mod 
kosteffettiv.” 

L-awdituri jikkritikaw lill-awtoritajiet nazzjonali fl-Istati Membri talli naqsu milli jimmiraw il-fondi 
tal-UE lejn il-proġetti li għandhom l-akbar probabbiltà li jiġġeneraw iffrankar tal-enerġija. Meta 
jistabbilixxu programmi ffinanzjati mill-UE, huma mhux dejjem jivvalutaw il-konsum tal-enerġija 
primarja, l-iffrankar potenzjali tal-enerġija u l-ħtiġijiet ta’ investiment. Barra minn hekk, l-
awtoritajiet nazzjonali ma jinċentivawx ir-rinnovazzjonijiet estensivi billi, pereżempju, jallokaw 
rati ogħla tal-għajnuna għal dawn ix-xogħlijiet. Għall-kuntrarju, l-awdituri josservaw li, fil-biċċa l-
kbira dawn jipprovdu għotjiet ta’ 100 %, irrispettivament mill-iffrankar tal-enerġija mistenni. 
B’riżultat ta’ dan, xi wħud mill-proġetti użaw finanzjament mill-UE biex isiru ammeljoramenti 
sempliċi (bħall-installazzjoni ta’ dawl LED) li setgħu jitwettqu anki mingħajr l-appoġġ tal-UE.  

L-awtoritajiet nazzjonali spiss jeħtieġu awditjar tal-enerġija u ċertifikati tar-rendiment fl-użu tal-
enerġija biex jivvalutaw l-investimenti. L-awdituri jiġbdu l-attenzjoni għall-fatt li, madankollu, l-
awtoritajiet ma jużawhomx għall-għażla tal-proġetti. Fil-biċċa l-kbira mill-każijiet, huma jallokaw l-
għotjiet għall-proġetti fuq bażi ta’ min jiġi l-ewwel jinqeda l-ewwel, mingħajr ma jqabblu l-ispejjeż 
u l-benefiċċji relattivi tagħhom. Dan iżid ir-riskju li l-proġetti jingħataw finanzjament eċċessiv 
meta mqabbel mal-iffrankar potenzjali tal-enerġija tagħhom, b’mod partikolari, meta ma jiġi 
applikat l-ebda limitu massimu fuq l-ispiża għal kull unità ta’ enerġija ffrankata. Barra minn hekk, 
l-awdituri jikkonkludu li peress li l-kosteffettività tal-investimenti ma titkejjilx, mhuwiex possibbli 
li wieħed ikun jaf kemm tkun se tiġi ffrankata enerġija bl-investiment totali ta’ EUR 6.6 biljun ta’ 
nefqa pubblika f’bini residenzjali għall-perjodu 2014-2020.  

F’dak li jirrigwarda l-ġenerazzjoni li jmiss ta’ programmi, l-awdituri jagħmlu għadd ta’ 
rakkomandazzjonijiet biex titjieb il-kosteffettività tal-infiq tal-UE f’dan il-qasam. Dawn ikopru:  

• l-ippjanar u l-immirar tal-investimenti; 
• il-proċeduri tal-għażla tal-proġetti;  
• il-monitoraġġ tal-progress li sar lejn il-miri tal-effiċjenza fl-enerġija tal-UE. 

 

Noti lill-Edituri 
L-awdituri eżaminaw il-programmi ffinanzjati mill-UE f’ħames Stati Membri (il-Bulgarija, ir-
Repubblika Ċeka, l-Irlanda, l-Italja u l-Litwanja), li flimkien allokaw EUR 2.9 biljun għal proġetti biex 
tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija tal-bini. Il-proġetti tipiċi kkofinanzjati mill-UE jinkludu l-iżolament tal
bini, twieqi effiċjenti fl-użu tal-enerġija, sistemi ta’ kontroll termali u ammeljoramenti fis-sistemi 
ta’ tisħin. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 11/2020 “Effiċjenza fl-enerġija fil-bini: għadu jinħtieġ fokus akbar fuq il-
kosteffettività” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. Dan l-
awditu jagħti segwitu għal rapport speċjali preċedenti, li nħareġ fl-2012, dwar il-kosteffettività tal-
investimenti tal-politika ta’ koeżjoni fl-effiċjenza enerġetika. 

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr12_21/sr12_21_mt.pdf
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F’Jannar ta’ din is-sena, il-QEA ppubblikat rapport speċjali dwar l-azzjoni tal-UE fil-qasam tal-
ekodisinn u t-tikkettar tal-enerġija.  

Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll lil 
partijiet ikkonċernati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati tal-industrija u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li nagħmlu fir-
rapporti tagħna jiddaħħlu fil-prattika. 
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