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3

Introduzzjoni
01 L-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja żiedet it-tħassib dwar is-sigurtà tal-enerġija u

ġabet fuq quddiem id-dipendenza tal-UE fuq l-importazzjonijiet tal-gass, iż-żejt u lfaħam mir-Russja. B’rispons għal dan, f’Marzu 2022, il-Kummissjoni appellat għalleliminazzjoni gradwali rapida tal-importazzjonijiet tal-fjuwils fossili Russi u biex jitħaffef
il-Patt Ekoloġiku Ewropew 1. Wara dan, il-Kunsill Ewropew iddeċieda li jenħtieġ li lUnjoni Ewropea telimina gradwalment u bis-sħiħ id-dipendenza tagħha fuq limportazzjonijiet tal-gass, iż-żejt u l-faħam mir-Russja mill-aktar fis possibbli, u talab lillKummissjoni tipproponi pjan sa tmiem Mejju 2022.

02 Fit-18 ta’ Mejju 2022, il-Kummissjoni ppreżentat il-Pjan REPowerEU2, pjan

direzzjonali għall-ksib ta’ sistema tal-enerġija aktar reżiljenti u Unjoni tal-Enerġija reali,
billi ttemm id-dipendenza tal-UE fuq il-fjuwils fossili u tħaffef it-tranżizzjoni lejn
enerġija nadifa. Il-miżuri fil-pjan huma intenzjonati li jwieġbu għal dawn lambizzjonijiet permezz tal-iffrankar tal-enerġija, id-diversifikazzjoni tal-provvisti talenerġija, l-introduzzjoni aċċellerata tal-enerġija rinnovabbli biex tissostitwixxi l-fjuwils
fossili fid-djar, fl-industrija u fil-ġenerazzjoni tal-enerġija, u l-produzzjoni ta’ enerġija
nadifa.

1

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni: “REPowerEU: Azzjoni Ewropea Konġunta għal enerġija
aktar affordabbli, sikura u sostenibbli”, COM(2022) 108.

2

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Il-Pjan REPowerEU”, COM(2022) 230.

4

03 Bħala parti minn din l-inizjattiva, il-Kummissjoni ppubblikat Proposta għal

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament
(UE) 2021/241 fir-rigward tal-kapitoli tar-REPowerEU fil-pjanijiet għall-irkupru u rreżiljenza u li jemenda r-Regolament (UE) 2021/1060 3, ir-Regolament (UE) 2021/2115 4,
id-Direttiva 2003/87/KE 5 u d-Deċiżjoni (UE) 2015/1814 6 [2022/0164 (COD)].

04 Il-proposta tħeġġeġ lill-Istati Membri jużaw il-pjanijiet nazzjonali tagħhom għall-

irkupru u r-reżiljenza (RRPs) bħala qafas strateġiku għar-riformi u l-investimenti biex
tiġi żgurata azzjoni Ewropea konġunta għal sistema tal-enerġija aktar reżiljenti, sikura u
sostenibbli. Għal dan il-għan, miżuri ġodda jiġu inklużi f’kapitolu ġdid tar-REPowerEU li
jiġi miżjud mal-RRPs approvati.

05 F’konformità mat-talba riċevuta mill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-

Parlament Ewropew u mill-Kunsill, din l-opinjoni tinkludi valutazzjoni tat-tfassil
kumplessiv tar-REPowerEU, ix-xerqien tal-emendi proposti u r-riskji potenzjali ta’
implimentazzjoni. Filwaqt li tiffoka fuq il-proposta tal-Kummissjoni, hija tieħu wkoll
inkunsiderazzjoni l-ftehim politiku relatat li ntlaħaq fil-Kunsill Ewropew tat8 ta’ Marzu 2022.

3

Ir-Regolament (UE) 2021/1060 li jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew
għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond għal
Tranżizzjoni Ġusta u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi, is-Sajd u l-Akkwakultura u rregoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, il-Fond
għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Appoġġ Finanzjarju għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u lPolitika dwar il-Viżi.

4

Ir-Regolament (UE) 2021/2115 li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li
għandhom jitfasslu mill-Istati Membri skont il-Politika Agrikola Komuni (Pjanijiet Strateġiċi
tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013 u (UE)
Nru 1307/2013.

5

Id-Direttiva 2003/87/KE li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’
gassijiet serra ġewwa l-Unjoni u li temenda d-Direttiva 96/61/KE.

6

Id-Deċiżjoni (UE) 2015/1814 dwar l-istabbiliment u l-funzjonament ta’ riżerva tal-istabbiltà
tas-suq għall-iskema ta’ negozjar tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-Unjoni u li temenda
d-Direttiva 2003/87/KE.

5

Osservazzjonijiet ġenerali
06 Aħna nikkonkludu li l-proposta tipprovdi ħarsa ġenerali komprensiva lejn il-

kuntest u l-isfidi prinċipali kif ukoll lejn il-proċess li jwassal għall-proposta. Hija
tissuġġerixxi li jiġu implimentati miżuri rilevanti fil-qafas tal-Faċilità għall-Irkupru u rReżiljenza, u b’hekk jittieħed vantaġġ mill-istrutturi diġà stabbiliti.

07 Madankollu, aħna nosservaw li l-implimentazzjoni tar-REPowerEU, kif attwalment

ġie propost, tista’ ma tkunx faċli fil-prattika, minħabba r-raġunijiet li ġejjin:
o

filwaqt li r-REPowerEU għandu fil-mira l-UE fl-intier tagħha, l-RRF tiġi
implimentata permezz ta’ miżuri mressqa mill-Istati Membri. Dan joħloq riskju
f’termini tar-risposta strateġika għall-isfidi li ġejjin, u jista’ jxekkel l-attenzjoni
għall-prijoritajiet tal-Istati Membri individwali minflok dawk tal-Unjoni fl-intier
tagħha;

o

il-perjodu ta’ żmien limitat tal-RRF flimkien maż-żmien meħtieġ biex jiġu
ppreżentati u approvati l-emendi għall-RRPs jistgħu ma jkunux adatti għal xi wħud
mill-objettivi tar-REPowerEU;

o

attwalment għadu mhuwiex ċar jekk il-fondi disponibbli humiex se jkunu
proporzjonali għall-objettivi ambizzjużi tar-REPowerEU u l-ħtiġijiet ta’ investiment
korrispondenti, b’mod partikolari billi partijiet kbar ikunu jirrikjedu li l-Istati
Membri jużaw is-self li jkun jifdal taħt l-RRF jew jittrasferixxu fondi minn politiki
oħra tal-Unjoni;

o

il-koeffiċjenti tal-allokazzjoni proposti għad-distribuzzjoni tal-fondi lill-Istati
Membri la jirriflettu l-isfidi u l-objettivi attwali tar-REPowerEU u lanqas il-ħtiġijiet
speċifiċi ta’ investiment tal-Istati Membri f’dan ir-rigward;

o

minħabba l-fokus qawwi li l-RRF għandha fuq il-miri ekoloġiċi u l-klima, lintroduzzjoni ta’ eżenzjoni ġenerali mill-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti”
għall-miżuri tar-REPowerEU tista’ tipperikola wieħed mill-valuri fundamentali
tagħha.

6

Kummenti speċifiċi
Objettivi u tfassil tar-REPowerEU
L-Artikolu 1 tal-proposta li jemenda l-Artikolu 4 u l-Artikolu 18(4)(q)
tar-Regolament dwar l-RRF; li jintroduċi l-Artikolu 21c l-ġdid
u l-Anness 1 tal-proposta
Punti ewlenin
o

L-ilħuq tal-objettivi tar-REPowerEU jiddependi fuq l-azzjonijiet
komplementari fil-livelli kollha

o

Il-perjodu ta’ żmien tal-RRF jillimita xi wħud mill-objettivi tar-REPowerEU

o

Il-konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati kienet limitata għall-Istati Membri

L-objettivi tar-REPowerEU
Ilħuq tal-objettivi

08 L-objettiv ġenerali tar-REPowerEU huwa li tiżdied ir-reżiljenza tas-sistema tal-

enerġija tal-Unjoni permezz ta’ tnaqqis fid-dipendenza fuq il-fjuwils fossili u ddiversifikazzjoni tal-provvisti tal-enerġija fil-livell tal-Unjoni 7. Dan l-objettiv jiġi
implimentat permezz tal-RRF billi jiġu inklużi l-miżuri rilevanti fil-kapitoli tarREPowerEU fl-RRPs 8.

09 L-objettiv ġenerali tar-REPowerEU jirreferi għall-UE fl-intier tagħha. Minflok ma

jiġu identifikati proġetti strateġiċi, li x’aktarx jikkontribwixxu għal dan l-objettiv
ġenerali, ir-REPowerEU jiġi implimentat permezz ta’ miżuri mressqa mill-Istati Membri.
Dan joħloq riskji f’termini tal-approċċ strateġiku għar-REPowerEU u l-ilħuq tal-objettiv
kumplessiv tiegħu.

7

L-Artikolu 1 tal-proposta, li jemenda l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2021/241 li
jistabbilixxi l-RRF.

8

L-Artikolu 21c(1) il-ġdid tar-regolament emendat.

7

10 Il-proposta tissuġġerixxi li jittejbu l-infrastruttura u l faċilitajiet tal-enerġija biex

jissodisfaw il-ħtiġijiet immedjati tas-sigurtà tal-provvista taż-żejt u tal-gass. Aħna
nifhmu li xi miżuri urġenti jistgħu jkunu meħtieġa biex jindirizzaw il-ħtiġijiet fuq
terminu qasir. Madankollu, l-investimenti fl-infrastruttura għall-fjuwils fossili mhumiex
neċessarjament f’konformità mal-objettiv tar-REPowerEU fuq terminu itwal li titnaqqas
id-dipendenza fuq il-fjuwils fossili, jew mal-fokus qawwi tal-RRF fuq it-tranżizzjoni
ekoloġika, li skonthom mill-inqas 37 % tal-allokazzjoni totali tal-RRF trid tikkontribwixxi
għall-objettivi klimatiċi.

11 Sabiex jiġu żgurati sinerġiji u komplementarjetà, jenħtieġ li l-kapitoli tar-

REPowerEU jipprovdu informazzjoni dwar azzjonijiet li għandhom l-għan li jiksbu lobjettivi tar-REPowerEU li mhumiex iffinanzjati bl-RRF, iżda permezz ta’ fondi
nazzjonali jew fondi oħra tal-Unjoni 9. Aħna nilqgħu l-intenzjoni tal-Kummissjoni li
tikseb ħarsa ġenerali lejn l-azzjonijiet rilevanti kollha, billi s-suċċess tar-REPowerEU
jiddependi fuq azzjoni komplementari fil-livelli kollha. Madankollu, xi wħud minn dawn
il-miżuri, b’mod partikolari dawk iffinanzjati minn sorsi nazzjonali, mhux se jaqgħu taħt
l-arranġamenti għall-monitoraġġ u l-kontroll tal-RRF.
Perjodu ta’ żmien

12 Il-proposta tinkludi sett ta’ objettivi li jikkombinaw miżuri fuq terminu qasir biex

jiġu indirizzati l-ħtiġijiet immedjati tas-sigurtà tal-provvista, prinċipalment billi jittejbu linfrastruttura u l faċilitajiet tal-enerġija, kif ukoll miżuri fuq terminu medju sa twil li
jiffukaw fuq, pereżempju, l-effiċjenza enerġetika, il-konġestjonijiet fit-trażmissjoni u rrikwalifikazzjoni tal-forza tax-xogħol.

13 L-Anness I tal-proposta jispeċifika li l-miżuri fil-kapitoli tar-REPowerEU jenħtieġ li

“jikkontribwixxu b’mod effettiv lejn is-sigurtà tal-provvista tal-Unjoni għall-Unjoni
kollha, partikolarment permezz ta’ diversifikazzjoni tal-provvista tal-enerġija jew
tnaqqis tad-dipendenza fuq il-fjuwils fossili qabel l-2030”. Aħna nosservaw li l-perjodu
ta’ żmien sal-2030 ivarja mill-perjodu ta’ eliġibbiltà għall-RRF, li se jintemm fl-2026.

14 Fir-rigward tal-miżuri li jindirizzaw l-objettiv fuq terminu twil tar-REPowerEU,

aħna nosservaw li l-implimentazzjoni sħiħa tagħhom fi ħdan l-RRF, li tintemm fl-2026,
tista’ ma tkunx possibbli. Filwaqt li l-RRF se tgħin biex jiġu implimentati investimenti
fuq terminu qasir, l-objettivi fuq terminu twil tar-REPowerEU jista’ jkun meħtieġ li jiġu
implimentati wkoll permezz ta’ investimenti ffinanzjati minn programmi oħra tal-UE.

9

It-Taqsima 5 tal-memorandum ta’ spjegazzjoni tal-proposta.

8

Valutazzjoni tal-impatt u konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati fillivell tal-UE u fl-Istati Membri

15 Il-linji gwida għal regolamentazzjoni aħjar jissuġġerixxu l-użu ta’ valutazzjonijiet

tal-impatt u ta’ konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati bħala parti mill-analiżi
komprensiva tal-għażliet ta’ tfassil u ta’ implimentazzjoni. Minkejja dan, il-proposta ma
kinitx is-suġġett ta’ valutazzjoni tal-impatt jew ta’ konsultazzjoni ddedikati mal-partijiet
ikkonċernati. Madankollu, aħna naqblu mal-Kummissjoni li valutazzjoni tal-impatt
komprensiva tar-REPowerEU kienet tkun diffiċli f’perjodu ta’ żmien daqstant limitat.

16 Il-proposta tintroduċi rekwiżit għall-Istati Membri biex iwettqu konsultazzjoni

meta jkunu qed ifasslu l-RRPs tagħhom u jipprovdu sommarju ta’ dan il-proċess ta’
konsultazzjoni fil-kapitolu tar-REPowerEU, li jkun jispjega l-eżitu tal-konsultazzjonijiet u
kif il-kontribut tal-partijiet ikkonċernati ttieħed inkunsiderazzjoni 10.

17 Għalkemm dan jista’ jżid iż-żmien meħtieġ biex jiġu żviluppati u ppreżentati l-

kapitoli tar-REPowerEU, aħna nilqgħu l-involviment tal-partijiet ikkonċernati fil-livell
nazzjonali. Madankollu, mhuwiex ċar sa liema punt u kif il-Kummissjoni tista’
tintervieni fil-każ li Stat Membru ma jkunx indirizza b’mod suffiċjenti l-fehmiet u ttħassib tal-partijiet ikkonċernati.

10

Il-Premessa 12 u l-Artikolu 1(3) tal-proposta.

9

Finanzjament u allokazzjoni finanzjarja
Finanzjament tar-REPowerEU
L-Artikolu 1 tal-proposta li jemenda l-Artikolu 14 tar-Regolament
dwar l-RRF; li jintroduċi l-Artikolu 21a u l-Artikolu 21b; l-Artikoli 2, 3,
4 u 5 tal-proposta; u l-premessi 14-18 u 20 tal-proposta
Punti ewlenin
o

Il-finanzjament totali mhuwiex ċert u jista’ jvarja minn EUR 20 000 000 000 sa
EUR 275 000 000 000

o

Finanzjament addizzjonali (EUR 20 000 000 000) ikopri biss porzjon żgħir
ħafna tal-ħtiġijiet totali ta’ investiment

o

Inċentivi biex jintuża l-komponent tas-self jistgħu jkunu limitati għal xi Stati
Membri

18 Il-Kummissjoni stmat li se jkunu meħtieġa EUR 210 000 000 000 f’investiment

addizzjonali għar-REPowerEU, b’mod partikolari biex tiġi koperta l-eliminazzjoni
gradwali tal-importazzjonijiet tal-fjuwils fossili Russi sal-2027 11. Dawn il-ħtiġijiet
addizzjonali huma ppjanati li jiġu ffinanzjati minn diversi sorsi, li jammontaw għal
finanzjament disponibbli massimu ta’ EUR 274 400 000 000:
o

EUR 20 000 000 000 ta’ għotjiet permezz tal-irkant tal-kwoti tas-Sistema tal-UE
għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS);

o

sa EUR 26 900 000 000 ta’ għotjiet minn trasferimenti volontarji minn fondi ta’
koeżjoni;

o

sa EUR 7 500 000 000 ta’ għotjiet minn trasferimenti volontarji minn fondi għalliżvilupp rurali;

o

sa EUR 20 000 000 000 permezz tas-self taħt l-RRF li jifdal.

19 Aħna niġbdu l-attenzjoni għall-fatt li dawn is-sorsi kollha minbarra l-kwoti tal-ETS

ma jaqgħux taħt il-kontroll tal-Kummissjoni, billi huma jiddependu fuq l-Istati Membri
biex jittrasferixxu fondi minn oqsma ta’ politika oħra jew biex jużaw il-parti li jifdal tasself taħt l-RRF. Konsegwentement, il-finanzjament totali li fil-fatt huwa disponibbli
11

L-Iskeda Informattiva “Financing REPowerEU”.

10
jista’ jkun konsiderevolment aktar baxx, u ma hemm l-ebda ċertezza dwar jekk hux se
jkun suffiċjenti biex ikopri l-ħtiġijiet stmati ta’ investiment li jammontaw għal
EUR 210 000 000 000.
Appoġġ fil-forma ta’ għotjiet – dħul ġdid mill-irkant tal-kwoti tal-ETS

20 Skont il-proposta, il-Kummissjoni tiffinanzja parti mill-għotjiet tar-REPowerEU billi
tiġbor EUR 20 000 000 000 (fi prezzijiet attwali) mill-irkant tal-kwoti tal-ETS miżmuma
fir-Riżerva tal-Istabbiltà tas-Suq. Dan ikun ikopri biss proporzjon żgħir tal-ħtiġijiet
stmati totali.

21 L-ETS hija kontributur ewlieni għall-objettiv tal-politika tal-UE dwar it-tibdil fil-

klima biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra sabiex jintlaħqu l-miri tal-2030 u l2050. L-iskop tar-Riżerva tal-Istabbiltà tas-Suq huwa li tgħin fl-istabbilizzazzjoni tal-ETS
billi jitneħħew il-kwoti eċċessivi meta jkun hemm wisq u jiġu rilaxxati meta jkun hemm
ftit wisq.

22 Fir-rapport speċjali tal-2020 tagħna dwar l-ETS12, aħna rrakkomandajna li l-

Kummissjoni timmira aħjar l-allokazzjoni bla ħlas tal-kwoti u ttejjeb il-metodoloġija
għall-parametri referenzjarji. Skont il-proposta, l-emenda għad-Deċiżjoni
(UE) 2015/1814 testendi r-rata ta’ inkorporazzjoni attwali għall-kwoti għar-Riżerva talIstabbiltà tas-Suq sal-2030 u tippermetti li jiġu rilaxxati u rkantati xi kwoti biex jiġi
ġġenerat dħul addizzjonali għall-RRF. B’rati ta’ skambju reċenti (bejn EUR 80 u
EUR 100/tCO2e), biex jinġabru EUR 20 000 000 000 ikun jeħtieġ li jiġu ċċirkolati kważi
bejn 200 u 250 miljun kwota addizzjonali sal-2030.

23 L-użu tar-Riżerva tal-Istabbiltà tas-Suq biex jinġabar dħul addizzjonali, u r-ritorn

ta’ volumi daqstant kbar ta’ kwoti fis-suq, jista’ jimmina l-iskop oriġinali tar-Riżerva li
tappoġġa l-prezzijiet tal-karbonju u jfixkel is-suq tal-EU ETS. Barra minn hekk, dan jista’
jnaqqas l-inċentivi biex jiġi mmobilizzat finanzjament alternattiv għal investimenti
sostenibbli.

12

Ir-Rapport Speċjali 18/2020: “Is-Sistema tal-UE għan-Negozjar ta’ Emissjonijiet: lallokazzjoni bla ħlas tal-kwoti kienet teħtieġ immirar aħjar”, ir-Rakkomandazzjonijiet 1 u 2.

11
Appoġġ fil-forma ta’ għotjiet - Trasferimenti minn fondi tal-UE taħt il-politika ta’
koeżjoni u għall-iżvilupp rurali

24 Il-proposta tintroduċi l-possibbiltà li jiġu ttrasferiti sa 7.5 % addizzjonali tal-

allokazzjonijiet inizjali tal-fondi tal-Istati Membri taħt il-politika ta’ koeżjoni biex
jappoġġaw l-attivitajiet tar-REPowerEU taħt l-RRF 13. Dan ikollu dħul sa
EUR 26 900 000 000, prinċipalment mill-FEŻR. Dan l-ammont addizzjonali jkun soġġett
għall-użu sħiħ li jsir mill-mekkaniżmu eżistenti biex jiġu ttrasferiti sa 5 %
(EUR 17 700 000 000) tal-finanzjament taħt il-politika ta’ koeżjoni għal strumenti oħra
taħt ġestjoni diretta jew indiretta. L-allokazzjonijiet trasferiti jintużaw għall-benefiċċju
tal-Istat Membru awtorizzanti.

25 B’mod simili, il-proposta tippermetti li jiġu ttrasferiti għall-RRF 12.5 % tal-

finanzjament taħt il-FAEŻR, sa limitu massimu ta’ EUR 7 500 000 000 fl-Istati Membri
kollha.

26 Iż-żewġ trasferimenti addizzjonali jkunu volontarji. Il-fatt li l-miżuri tar-

REPowerEU ma jirrikjedux kofinanzjament nazzjonali jista’ jkun inċentiv għall-Istati
Membri biex jagħmlu dawn it-trasferimenti. Madankollu, dawn jistgħu jirriżultaw firriallokazzjoni tal-finanzjament minn livell reġjonali sa nazzjonali fl-Istati Membri, peress
li kemm il-fondi taħt il-politika ta’ koeżjoni u l-FAEŻR jiġu implimentati permezz ta’
programmi nazzjonali u reġjonali, filwaqt li r-REPowerEU mhux neċessarjament ikollu
komponent reġjonali. Għaldaqstant, l-awtoritajiet reġjonali jistgħu joqogħdu lura milli
jaċċettaw li jagħmlu dawk it-trasferimenti.

27 Barra minn hekk, il-proposta u l-linji gwida tal-Kummissjoni jirrikjedu

finanzjament taħt il-FAEŻR ittrasferit biex madankollu jikkontribwixxi għall-objettivi talPAK. Dan sabiex jiġi eskluż ir-riskju ta’ trasferimenti li jimpedixxu dawk l-objettivi.
Madankollu, fil-koeżjoni ma hemmx tali allinjament sakemm it-trasferiment ma jkunx
diġà miktub fil-ftehim ta’ sħubija. Fondi ttrasferiti minn programm emendat mhux
neċessarjament jikkontribwixxu għall-objettivi ta’ dak il-programm.

28 Konsegwentement, il-possibbiltà ta’ trasferimenti volontarji għall-RRF ta’

finanzjament taħt il-politika ta’ koeżjoni u għall-iżvilupp rurali, se tkun ibbażata fuq
għażla ta’ politika li tista’ tnaqqas id-disponibbiltà tal-finanzjament għal objettivi oħra
tal-politika ta’ koeżjoni u tal-iżvilupp rurali.

13

L-Artikolu 2(5) tal-proposta.
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Appoġġ fil-forma ta’ self – permezz tas-self li jkun jifdal taħt l-RRF

29 Il-Kummissjoni tipproponi wkoll li tiffinanzja l-miżuri tar-REPowerEU mis-self li

jkun jifdal taħt l-RRF. Mill-EUR 385 800 000 000 li huma disponibbli għas-self taħt l-RRF,
l-Istati Membri sa issa talbu EUR 165 000 000 000, u ħallew sa EUR 220 000 000 000
disponibbli għar-REPowerEU. Billi seba’ Stati Membri biss talbu self sa issa, u l-oħrajn
jistgħu jagħmlu dan sal-31 ta’ Awwissu 2023 14, l-ammont ta’ self li jifdal li jkun
disponibbli għall-miżuri tar-REPowerEU jista’ madankollu jonqos konsiderevolment.

30 Sabiex il-Kummissjoni tikseb xi indikazzjoni tal-proporzjon tas-self disponibbli,

ikun jeħtieġ li l-Istati Membri kollha jikkomunikaw l-intenzjoni tagħhom li jippreżentaw
talba għal self mhux aktar minn 30 jum wara d-dħul fis-seħħ tar-regolament emendat.
Madankollu, din l-informazzjoni tkun biss indikattiva. Konsegwentement, l-ammont filfatt disponibbli ma jkunx magħruf sa qabel l-iskadenza tal-31 ta’ Awwissu 2023 biex
jiġu ppreżentati t-talbiet għal self.

31 Jekk l-Istati Membri jagħmlux użu mis-self li jifdal jew le jiddependi minn għadd

ta’ fatturi, b’mod partikolari l-kundizzjonijiet ta’ self jew il-ħtiġijiet ta’ finanzjament
addizzjonali tagħhom jew il-proporzjon tad-dejn. Konsegwentement, l-attraenza tasself x’aktarx li tvarja. Inġenerali, l-Istati Membri li jkollhom kundizzjonijiet ta’ self aktar
favorevoli milli tista’ toffri l-UE, x’aktarx li ma jużawx is-self disponibbli.

14

L-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2021/241.
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Allokazzjoni finanzjarja
L-Artikolu 1 tal-proposta li temenda l-Artikolu 14 tar-Regolament
dwar l-RRF; li tintroduċi l-Artikolu 21a u l-Artikolu 21b; l-Artikoli 2, 3,
4 u 5 tal-proposta; u l-premessi 14-18 u 20 tal-proposta
Punti ewlenin
o

Il-koeffiċjent tal-allokazzjoni għall-għotjiet u s-self mhuwiex marbut
direttament mal-objettivi tar-REPowerEU

o

Il-mekkaniżmu ta’ allokazzjoni għall-parti li jifdal tas-self taħt l-RRF għadu
mhuwiex ċar

Allokazzjoni ta’ għotjiet

32 Il-proposta15 tissuġġerixxi li s-sehem tal-għotjiet tal-Istati Membri jiġi kkalkulat

fuq il-bażi tal-koeffiċjent tal-allokazzjoni taħt l-RRF definit fl-Artikolu 11 tar-Regolament
(UE) 2021/241. B’riżultat ta’ dan, 70 % tas-sehem tal-għotjiet jiġu allokati fuq il-bażi talpopolazzjoni, l-invers tal-PDG per capitau r-rata tal-qgħad ta’ kull Stat Membru. It-30 %
li jifdal jitqassmu fuq il-bażi tal-popolazzjoni, l-invers tal-PDG per capita u, fi proporzjon
ugwali, il-bidla fil-PDG fl-2020 u l-bidla aggregata fil-PDG reali fl-2020 u l-bidla
aggregata fil-PDG reali għall-perjodu 2020-2021.

33 Għalhekk, il-koeffiċjent tal-allokazzjoni propost mhuwiex marbut direttament

mal-ħtiġijiet ta’ investiment tar-REPowerEU jew mal-objettivi tiegħu li titnaqqas iddipendenza fuq il-fjuwils fossili u li jiġu ddiversifikati l-provvisti tal-enerġija.
Pereżempju, huwa ma jiħux inkunsiderazzjoni r-rata tad-dipendenza enerġetika 16,
b’mod partikolari d-dipendenza fuq ir-Russja, li tvarja konsiderevolment fost l-Istati
Membri (ara l-Figura 1), jew ir-rata tal-enerġija rinnovabbli fit-taħlita tal-enerġija għal
kull Stat Membru, li tvarja minn 10 % sa aktar minn 90 %.

15

L-Artikolu 21(a)(2) tar-Regolament emendat (UE) 2021/241.

16

Ir-rata tad-dipendenza enerġetika turi l-proporzjon tal-enerġija li ekonomija trid timporta.
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Figura 1 – Sehem tal-importazzjonijiet tal-enerġija totali tal-UE
mill-Federazzjoni Russa meta mqabbel mas-sehem tal-għotjiet bl-użu
tal-koeffiċjent tal-allokazzjoni taħt l-RRF
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* Informazzjoni mhux disponibbli għall-Awstrija.
Sors:

il-QEA, ibbażat fuqhttps://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc2c.html?lang=mt u https://ec.europa.eu/info/files/updated-member-states-grant-allocationbased-eurostat-outturn-data-2020-and-2021_mt.
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Allokazzjoni ta’ self

34 Il-proposta ma tibdilx il-formola tal-allokazzjoni għall-komponent tas-self li hija

rregolata mill-Artikolu 14(5) tar-Regolament (UE) 2021/241. Konsegwentement, kull
Stat Membru jista’ jitlob self sa massimu ta’ 6.8 % tal-ING tal-2019 tiegħu. Bħalma
huwa l-każ għall-għotjiet, l-allokazzjoni mhix relatata mal-objettivi tar-REPowerEU.

35 F’ċirkostanzi eċċezzjonali, ir-Regolament dwar l-RRF jipprevedi l-possibbiltà li

jiżdied l-ammont tas-self. F’konformità mal-emenda proposta għall-Artikolu 14(6), din
iż-żieda jenħtieġ li tieħu inkunsiderazzjoni l-ħtiġijiet tal-Istat Membru li jkun qed
jippreżenta t-talba u tat-talbiet ippjanati jew li diġà ġew ippreżentati minn Stati
Membri oħra. Fil-prattika, dan jippermetti r-riallokazzjoni tal-parti li jifdal talkomponent tas-self taħt l-RRF lil Stati Membri oħra.

36 Mhuwiex ċar kif is-self pendenti jitqassam bejn l-Istati Membri, billi l-

Artikolu 14(6) emendat jagħti biss prinċipji gwida (trattament ugwali, solidarjetà,
proporzjonalità u trasparenza) mingħajr dettalji ulterjuri dwar kif dawn jiġu
implimentati fil-prattika.
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Kapitoli tar-REPowerEU
L-Artikolu 1 li jintroduċi l-Artikolu 21c il-ġdid u l-premessi 4-8, 10-11 u
13-14 tal-proposta
Punti ewlenin
o

Il-preżentazzjoni tal-kapitoli tar-REPowerEU mhijiex obbligtorja

o

Eżenzjoni ġenerali għal xi wħud mill-miżuri tar-REPowerEU mill-prinċipju “la
tagħmilx ħsara sinifikanti” toħloq riskji għall-objettivi ekoloġiċi tal-RRF.

o

L-inizjattivi transfruntieri għandhom rwol ewlieni fl-ilħuq tal-objettivi, iżda
jistgħu ma jkunux inklużi b’mod sistematiku fil-kapitoli tar-REPowerEU

o

Iż-żmien meħtieġ għall-valutazzjoni se jkun ifisser li l-fondi probabbilment
mhux se jkunu disponibbli qabel tmiem l-2023

o

Il-kriterju l-ġdid għall-valutazzjoni tal-kapitoli tar-REPowerEU jħalli lok għal
ġudizzju kwalitattiv

Proċess għall-preżentazzjoni tal-kapitoli tar-REPowerEU

37 Ir-Regolament (UE) 2021/241 jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li fihom Stat Membru

jista’ jimmodifika l-RRP tiegħu 17. Fit-Tabella 1, aħna nipprovdu ħarsa ġenerali lejn irraġunijiet possibbli stabbiliti fir-Regolament (UE) 2021/241 biex jiġi modifikat RRP.

Tabella 1 – Ċirkostanzi li jippermettu emendar ta’ RRP
Tip ta’ emenda

Emenda ġenerali

17

Raġuni għall-emenda

Dispożizzjoni firRegolament
(UE) 2021/241

Il-kalkolu tal-allokazzjoni finali tal-finanzjament
taħt l-RRF jirriżulta f’aġġustament ’il fuq jew ’l
isfel tal-allokazzjoni tal-Istat Membru
inkwistjoni

Artikolu 11(2)

Stat Membru jitlob self (addizzjonali)

Artikolu 14(4)

Stat Membru jitlob li ssir emenda fuq il-bażi li listadji importanti u l-miri fl-RRP ma jkunux
għadhom jistgħu jintlaħqu minħabba
ċirkostanzi oġġettivi

Artikolu 21(1)

L-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) 2021/241.
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Kapitoli tarREPowerEU*

Stat Membru jipproponi l-miżuri tarREPowerEU u jitlob il-finanzjament addizzjonali
msemmi fl-Artikolu 21a tar-Regolament
(UE) 2021/241

Artikolu 14

Stat Membru jipproponi l-miżuri tarREPowerEU u jagħmel trasferiment talfinanzjament taħt il-politika ta’ koeżjoni jew
taħt il-FAEŻR

Artikolu 18

Stat Membru jista’ jitlob żieda fl-appoġġ filforma ta’ self li jkun jaqbeż is-6.8 % tal-ING tal2019

Artikolu 14(6)

*Preżentazzjoni obbligatorja f’każ ta’ xi waħda mill-emendi ġenerali.
Sors: il-QEA

38 L-Istati Membri li jippreżentaw talba biex jiġu modifikati l-RRPs tagħhom wara d-

dħul fis-seħħ tal-proposta jkunu obbligati jinkludu kapitolu tar-REPowerEU.
Madankollu, l-Istati Membri li ma jagħmlux tali talba ma jkunux obbligati jippreżentaw
kapitolu tar-REPowerEU. Dan jista’ jimmina l-ilħuq tal-objettivi tar-REPowerEU.

Kontenut tal-kapitoli tar-REPowerEU
Rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi

39 Ir-Regolament (UE) 2021/241 jistipula li l-RRPs huma mistennija jikkontribwixxu

biex jiġu indirizzati l-isfidi kollha, jew subsett sinifikanti minnhom, identifikati firrakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż (CSRs) rilevanti li ġew adottati fis-Semestru
Ewropew 18.

40 Is-CSRs tal-202219 jirreferu għal, fost affarijiet oħra, l-isfidi tal-enerġija li l-Istati

Membri qed jiffaċċjaw. Fl-2021, il-Kummissjoni ma ħarġet l-ebda CSR, iżda ħarġet biss
rakkomandazzjonijiet dwar is-sitwazzjoni baġitarja tal-Istati Membri taħt il-Patt ta’
Stabbiltà u Tkabbir 20.

41 Billi l-proposta ma tibdilx id-dispożizzjonijiet attwali tar-Regolament

(UE) 2021/241 fir-rigward tas-CSRs, l-Istati Membri li jkunu qed jipproponu kapitolu

18

L-Artikoli 18-19 u l-Anness V tar-Regolament (UE) 2021/241.

19

2022 European Semester: Country-Specific Recommendations / Commission
Recommendations.

20

Country-Specific Recommendations for 2019, 2020 and 2021: A tabular comparison and an
overview of implementation, p. 2.
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tar-REPowerEU xorta jkunu meħtieġa li juru li l-RRPs emendati tagħhom ikunu
indirizzaw is-CSRs rilevanti kollha jew subsett tagħhom li jkunu nħarġu f’dak iż-żmien.
Filwaqt li l-enerġija relatata mas-CSRs tal-2022 (eż. it-tisħiħ tal-effiċjenza enerġetika,
id-diversifikazzjoni tal-provvisti tal-enerġija jew l-iżvilupp tal-infrastruttura tal-enerġija)
tikkorrispondi għall-objettivi tar-REPowerEU, is-CSRs mhux relatati mal-enerġija (eż.
dawk relatati mal-pensjonijiet, mat-tassazzjoni jew mal-politika fiskali) imorru lil hinn
mill-ambitu ta’ dawn il-kapitoli, u għalhekk, għadu mhuwiex ċar kif dawn se jiġu
koperti.

42 Aħna nosservaw ukoll li r-Regolament (UE) 2021/241 u l-proposta ma

jistabbilixxux x’jikkostitwixxi CSRs “rilevanti” jew “subsett sinifikanti” tas-CSRs. Dan
jiddependi mid-diskussjonijiet li jsiru bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru kkonċernat,
b’kunsiderazzjoni tal-fondi disponibbli għall-Istat Membru. Il-valutazzjoni tal-punt sa
fejn is-CSRs jiġu indirizzati hija għalhekk kwistjoni ta’ ġudizzju.
Il-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti”

43 Ir-Regolament (UE) 2021/241 ma jippermetti l-ebda miżura għall-

implimentazzjoni ta’ riformi u proġetti ta’ investiment li jiġu inklużi f’RRP, jekk dawn
jistgħu jagħmlu ħsara sinifikanti lill-ambjent (il-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti”).

44 Il-proposta tintroduċi eċċezzjoni għal dan il-prinċipju għal miżuri “[li jtejbu] linfrastruttura u l-faċilitajiet tal-enerġija biex jissodisfaw il-ħtiġijiet immedjati tassigurtà tal-provvista”.

45 Aħna nifhmu li l-miżuri inkwistjoni x’aktarx li jkollhom impatt fuq l-ambjent u li

jkun hemm kompromess bejn l-objettiv ta’ provvista tal-enerġija sikura u t-tħassib
ambjentali u dwar il-klima, tal-inqas fuq terminu qasir ta’ żmien. Madankollu,
minħabba l-fokus qawwi li l-RRF għandha fuq il-miri ekoloġiċi u l-klima, l-introduzzjoni
ta’ eżenzjoni mill-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti” tista’ tipperikola wieħed millvaluri fundamentali tagħha. Għaldaqstant, jista’ jkun utli tal-inqas li jkun hemm
indikazzjoni tal-impatt tal-miżuri li potenzjalment jagħmlu l-ħsara, biex b’hekk
jintgħażlu dawk li jirrappreżentaw livell aċċettabbli ta’ impatt ambjentali u fuq il-klima
meta mqabbel mal-valur miżjud li huma mistennija jġibu għall-objettivi tar-REPowerEU.
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Proġetti transfruntieri

46 Skont il-proposta, proġetti transfruntieri u miżuri ta’ natura transfruntiera huma

partikolarment adatti għall-objettivi tar-REPowerEU 21. Dan japplika speċifikament għal
proġetti li għandhom l-għan li jtejbu l-konnessjoni tal-enerġija bejn l-Istati Membri biex
tiżdied is-sigurtà u d-diversifikazzjoni tal-provvista tal-enerġija.

47 Sal-lum, l-għadd ta’ proġetti transfruntieri li ġew inklużi f’RRPs approvati kien

limitat, u l-proposta ma tinkludi l-ebda azzjoni speċifika biex tinċentiva tali proġetti.
Barra minn hekk, il-fatt li l-kapitoli tar-REPowerEU jistgħu jiġu ppreżentati fi żminijiet
differenti jkompli jfixkel l-inklużjoni ta’ proġetti transfruntieri fl-RRPs.

48 Minkejja l-importanza strateġika tagħhom għall-ilħuq tal-objettivi tar-REPowerEU,

aħna nosservaw li l-proġetti transfruntieri jew it-taqsimiet transfruntieri tal-proġetti ta’
prijorità tat-TEN-E spiss ikollhom dewmien. Pereżempju, kważi 10 snin wara liskadenza intenzjonata, fost affarijiet oħra l-integrazzjoni tas-suq tal-elettriku fl-UE
mhux kompluta minħabba l-kapaċità insuffiċjenti tal-interkonnetturi transfruntieri 22.

49 L-isfidi speċifiċi li jirriżultaw waqt it-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ proġetti

transfruntieri jissottolinjaw il-ħtieġa li jiġu proposti proġetti maturi għall-finanzjament
tar-REPowerEU, filwaqt li tittieħed ukoll kunsiderazzjoni tal-iskadenza talimplimentazzjoni tal-RRF. Dan jista’ jirriżulta fi proġetti transfruntieri strateġiċi li ma
jiġux inklużi fl-RRPs.

Valutazzjoni tal-kapitoli tar-REPowerEU
Proċedura ta’ valutazzjoni u twaqqit

50 Il-proċeduri għall-valutazzjoni tal-kapitoli tar-REPowerEU ġeneralment isegwu
dawk użati għall-RRPs fil-forma oriġinali tagħhom:
o

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta kull RRP fi żmien xahrejn minn meta dan jiġi
ppreżentat mill-Istat Membru. Bil-qbil tal-Istat Membru, din l-iskadenza tista’ tiġi
estiża b’perjodu raġonevoli jekk ikun meħtieġ23. Ladarba l-RRP ikun ġie vvaluat

21

Ara l-memorandum ta’ spjegazzjoni tal-proposta.

22

ACER Market Monitoring Report 2020 – Electricity Wholesale Market Volume.

23

L-Artikolu 19(1) tar-Regolament (UE) 2021/241.

20
b’mod pożittiv, il-Kummissjoni toħroġ proposta għal deċiżjoni ta’ implimentazzjoni
tal-Kunsill.
o

Abbażi tal-proposta, jenħtieġ li l-Kunsill japprova d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni
tal-Kunsill dwar l-RRP fi żmien erba’ ġimgħat 24.

o

Wara li l-Kunsill ikun ta l-approvazzjoni tiegħu, il-Kummissjoni tikkonkludi
arranġament operazzjonali mal-Istat Membru li jkun ikopri aspetti tekniċi talimplimentazzjoni, bħal skeda ta’ żmien, passi intermedjarji addizzjonali għallistadji importanti u l-miri, u arranġamenti biex ikun hemm aċċess għad-data
sottostanti.

51 Mill-4 ta’ Lulju 2022, l-Istati Membri kollha ppreżentaw l-RRPs tagħhom, iżda

14 biss iffirmaw arranġament operazzjonali. Għal dawn l-14-il każ, iż-żmien medju li
għadda mill-preżentazzjoni tal-RRP sal-iffirmar tal-arranġament operazzjonali kien ta’
madwar 9 xhur (ara l-Figura 2).

24

L-Artikolu 20 tar-Regolament (UE) 2021/241.

21

Figura 2 – Żmien bejn il-preżentazzjoni tal-RRPs u l-iffirmar
tal-arranġamenti operazzjonali
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Il-Latvja
Il-Belġju
L-Italja
Ċipru
L-Awstrija
Il-Greċja
Il-Lussemburgu
L-Irlanda
Il-Litwanja
Id-Danimarka
Spanja
Iċ-Ċekja
In-Netherlands*
L-Ungerija*

* L-Ungerija u n-Netherlands ippreżentaw biss l-RRPs tagħhom reċentement u għadhom qed jiġu
vvalutati mill-Kummissjoni.
Sors: il-QEA

52 Barra minn hekk, kif iddikjarat hawn fuq, il-proposta ma tispeċifikax data għall-

preżentazzjoni tal-kapitoli tar-REPowerEU. Hija sempliċiment tiddikjara: “Il-pjan għallirkupru u r-reżiljenza ppreżentat lill-Kummissjoni wara [id-dħul fis-seħħ ta’ dan irRegolament emendatorju] għandu jinkludi kapitolu tar-REPowerEU.” 25

53 In-nuqqas ta’ perjodu ta’ żmien ċar għall-preżentazzjoni tal-kapitoli tar-

REPowerEU u ż-żmien meħtieġ għall-valutazzjoni tagħhom jaffettwaw b’mod negattiv
it-tempestività tal-finanzjament tar-REPowerEU. Anke jekk wieħed jassumi li l25

L-Artikolu 21c tar-Regolament emendat (UE) 2021/241.
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valutazzjoni tal-kapitoli tar-REPowerEU tieħu inqas żmien mill-valutazzjoni oriġinali talRRPs, mhuwiex probabbli li l-arranġamenti operazzjonali emendati jiġu ffirmati qabel
nofs l-2023 jew li l-finanzjament ikun disponibbli qabel tmiem l-2023.
Kriterju u klassifikazzjoni għall-valutazzjoni tal-kapitoli tar-REPowerEU

54 Il-valutazzjoni mill-Kummissjoni tal-RRPs u tal-kapitoli l-ġodda tar-REPowerEU hija
bbażata fuq għadd ta’ kriterji f’erba’ kategoriji differenti (rilevanza, effikaċja, effiċjenza
u koerenza) 26.

55 Fil-proposta tagħha, il-Kummissjoni tintroduċi kriterju addizzjonali għall-

valutazzjoni tal-investimenti u r-riformi inklużi fil-kapitoli tar-REPowerEU, u telenka
elementi speċifiċi li jenħtieġ li jittieħdu inkunsiderazzjoni (ara t-Tabella 2).

Tabella 2 – Valutazzjoni tal-Kapitoli tar-REPowerEU
Kriterju

Elementi li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni filvalutazzjoni
“L-implimentazzjoni tal-miżuri previsti mistennija:
1. tikkontribwixxi b’mod sinifikanti għat-titjib tal-infrastruttura
u l-faċilitajiet tal-enerġija biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet
immedjati tas-sigurtà tal-provvista għaż-żejt u l-gass, b’mod
partikolari biex tippermetti d-diversifikazzjoni tal-provvista
fl-interess tal-Unjoni kollha kemm hi; jew

“Il-miżuri […] mistennija
jikkontribwixxu b’mod
effettiv lejn is-sigurtà talprovvista tal-Unjoni
għall-Unjoni kollha,
partikolarment permezz
ta’ diversifikazzjoni talprovvista tal-enerġija jew
tnaqqis tad-dipendenza
fuq il-fjuwils fossili qabel
l-2030.”

2. tikkontribwixxi b’mod sinifikanti biex tagħti spinta lilleffiċjenza enerġetika fil-bini, tiddekarbonizza l-industrija,
iżżid il-produzzjoni u l-użu ta’ bijometan sostenibbli u
idroġenu rinnovabbli jew mhux fossili u żżid is-sehem talenerġija rinnovabbli; jew
3. tindirizza l-konġestjonijiet fl-infrastruttura tal-enerġija,
b’mod partikolari billi tibni konnessjonijiet transfruntieri ma’
Stati Membri oħrajn, jew tappoġġa t-trasport b’emissjonijiet
żero u l-infrastruttura tiegħu, inklużi l-ferroviji; jew
4. tikkontribwixxi b’mod sinifikanti għall-appoġġ ta’
rikwalifikazzjoni tal-forza tax-xogħol lejn ħiliet ekoloġiċi, kif
ukoll għall-appoġġ lill-ktajjen tal-valur f’materjali u
teknoloġiji essenzjali marbutin mat-tranżizzjoni ekoloġika; u
5. jekk il-miżuri u l-ispjegazzjoni […] humiex komplementari
għal xulxin u jikkontribwux b’mod sinifikanti biex tinkiseb iddiversifikazzjoni tal-provvista tal-enerġija tal-Unjoni jew ittnaqqis tad-dipendenza fuq il-fjuwils fossili qabel l-2030
flimkien ma’:

26

L-Artikolu 19(3) tar-Regulament (UE) 2021/241.
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o miżuri fid-deċiżjonijiet ta’ implimentazzjoni tal-Kunsill
diġà adottati u
o miżuri oħrajn li jikkontribwixxu għall-objettivi tarREPowerEU li jridu jiġu implimentati mill-1 ta’ Frar 2022
sal-31 ta’ Diċembru 2026 mingħajr appoġġ finanzjarju
taħt il-Faċilità.”
Sors: il-QEA, ibbażat fuq il-proposta.

56 Skala ta’ klassifikazzjoni għall-kriterji kollha tar-REPowerEU tingħata fil-linji gwida

tal-valutazzjoni 27. Il-Kummissjoni tikklassifika l-kapitoli minn “A” (l-ogħla) sa “C” (l-aktar
baxx). Madankollu, sabiex l-RRP jirċievi valutazzjoni pożittiva b’mod kumplessiv, ilkriterju tar-REPowerEU jrid jiġi klassifikat bħala “A” (ara t-Tabella 3).

Tabella 3 – Klassifikazzjoni tal-kapitoli tar-REPowerEU
Kriterju
“Il-miżuri […] mistennija
jikkontribwixxu b’mod effettiv
lejn is-sigurtà tal-provvista talUnjoni għall-Unjoni kollha,
partikolarment permezz ta’
diversifikazzjoni tal-provvista
tal-enerġija jew tnaqqis taddipendenza fuq il-fjuwils fossili
qabel l-2030.”

Klassifikazzjonijiet
possibbli ta’
kontribuzzjoni

Klassifikazzjoni minima
meħtieġa

A – “sa punt għoli”
B – “sa punt moderat”

A

C – “sa punt baxx”

Sors: il-QEA, ibbażat fuq il-proposta.

57 Fl-opinjoni tagħna dwar l-RRF28, aħna osservajna li l-formulazzjoni tal-kriterju u l-

elementi ta’ valutazzjoni mhumiex dejjem speċifiċi (“tikkontribwixxi b’mod sinifikanti”,
“tagħti spinta lill-effiċjenza enerġetika”). Barra minn hekk, il-proposta ma għandhiex
definizzjoni ċara ta’ x’jikkostitwixxi “miżuri li jikkontribwixxu sa punt
għoli/moderat/baxx” għall-objettivi tas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija jew tattnaqqis tad-dipendenza fuq il-fjuwils fossili. Għalhekk, din tkun kwistjoni ta’ ġudizzju
kwalitattiv, bir-riskji li jmorru miegħu f’termini tal-impatt potenzjali tal-RRPs u lkonsistenza fil-valutazzjoni tagħhom fi Stati Membri differenti.

27

L-Anness V tar-Regolament (UE) 2021/241.

28

L-Opinjoni Nru 6/2020 dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistabbilixxi Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (COM(2020) 408).
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58 Sal-lum, il-Kummissjoni b’mod ġenerali vvalutat l-RRPs fuq il-merti tagħhom stess,

mingħajr l-ebda analiżi komparattiva fl-Istati Membri. Dan l-approċċ saħansitra għandu
probabbiltà akbar li japplika l-emendi tal-RRPs, inklużi l-kapitoli tar-REPowerEU, billi lIstati Membri mhux se jkunu qed jippreżentawhom fl-istess waqt. Huwa jnaqqas ukoll
il-probabbiltà li jiġu identifikati u promossi proġetti transfruntieri (ara Proġetti
transfruntieri), li għandhom rwol ewlieni fl-ilħuq tal-objettivi tar-REPowerEU u li
jissemmew espliċitament fit-tielet element ta’ valutazzjoni. Barra minn hekk, in-nuqqas
ta’ analiżi komparattiva joħloq riskju f’termini tal-koerenza tal-valutazzjonijiet talkapitoli tar-REPowerEU u jillimita l-ambitu ta’ kwalunkwe fehma strateġika dwar jekk
il-miżuri f’dawk il-kapitoli għandhomx il-probabbiltà li jikkontribwixxu għall-objettivi
kumplessivi tar-REPowerEU.

59 Aħna nilqgħu r-referenza speċifika għall-komplementarjetà fl-aħħar element ta’

valutazzjoni u l-obbligu li l-Istati Membri jipprovdu ħarsa ġenerali komprensiva lejn ilmiżuri rilevanti kollha, irrispettivament mis-sors ta’ finanzjament. Madankollu, miżuri
ffinanzjati minn sorsi oħra, b’mod partikolari sorsi nazzjonali, ma jaqgħux taħt ilmekkaniżmi ta’ kontroll tal-RRF u jistgħu jinbidlu jew jiġu revokati fi kwalunkwe ħin.
Dan jillimita l-benefiċċju ta’ dan l-element ta’ valutazzjoni.

25

Rappurtar, monitoraġġ u evalwazzjoni
L-Artikolu 1 tal-proposta li jintroduċi l-Artikolu 21d il-ġdid, ilpremessa 21 u l-Anness I tal-proposta, u l-punt 1.4.4 tad-dikjarazzjoni
finanzjarja leġiżlattiva
Punti ewlenin
o

In-nuqqas ta’ gwida dwar ir-rappurtar jista’ jfixkel il-monitoraġġ u levalwazzjoni xierqa tar-REPowerEU

o

L-indikaturi proposti mhumiex adatti għall-progress fil-monitoraġġ lejn lobjettivi tar-REPowerEU

o

Ir-rapport ta’ evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu dwar l-RRF li se jsir fl-2024 se
jasal kmieni wisq biex jipprovdi informazzjoni dwar l-implimentazzjoni talmiżuri tar-REPowerEU

60 Ir-Regolament (UE) 2021/24129 jistipula l-obbligi ta’ rappurtar għall-Istati Membri

u l-Kummissjoni dwar il-progress li sar lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-RRF, meta mqabbla
ma’ sett komuni ta’ indikaturi 30; rapport ta’ evalwazzjoni indipendenti dwar limplimentazzjoni tal-RRF huwa meħtieġ f’punti speċifiċi ta’ żmien. Taħt din il-proposta,
investimenti u riformi fil-Kapitolu tar-REPowerEU jkunu soġġetti għall-istess
arranġamenti għall-monitoraġġ bħal miżuri oħra f’RRP. Il-Figura 3 tipprovdi ħarsa
ġenerali lejn l-arranġamenti għar-rappurtar, għall-monitoraġġ u għall-evalwazzjoni
skont ir-Regolament (UE) 2021/241.

29

L-Artikoli 27, 30 u 31 tar-Regolament (UE) 2021/241.

30

Ir-Regolament Delegat (UE) 2021/2106 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2021/241 talParlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza billi
jistabbilixxi l-indikaturi komuni u l-elementi dettaljati tat-tabella ta’ valutazzjoni tal-irkupru
u r-reżiljenza.
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Figura 3 – Monitoraġġ u evalwazzjoni tal-prestazzjoni taħt l-RRF
għall-orizzont 2021-2028
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Il-Faċilità għamlet differenza? Kif?

Sors: il-QEA.

Rappurtar dwar l-implimentazzjoni tal-kapitoli tar-REPowerEU

61 Il-proposta ttenni li l-arranġamenti eżistenti għar-rappurtar skont l-RRF jenħtieġ li

jiġu estiżi għall-kapitolu REPowerEU.

62 Aħna nilqgħu l-fatt li l-Kummissjoni qed tipproponi li jiġi inkluż ir-rappurtar dwar

ir-REPowerEU fis-sistema ta’ rappurtar attwali tal-RRF. F’dan il-kuntest, aħna
nosservaw li jeħtieġ li l-Kummissjoni tipprovdi gwida ulterjuri dwar il-kontenut tarrapporti tal-Istati Membri, u dwar il-ġbir, l-analiżi u l-verifika tad-data u l-informazzjoni
li jenħtieġ li dawn jinkludu. Ir-rappurtar irid jinkludi l-informazzjoni kollha li hija
meħtieġa għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni xierqa tal-miżuri fil-kapitoli tarREPowerEU, u kwalunkwe dewmien u nuqqasijiet f’dan ir-rigward, inkluż ir-riskju ta’
frodi u irregolaritajiet oħra, iridu jiġu evitati jew immitigati b’mod xieraq.

27

63 F’din il-konnessjoni, huwa importanti li jiġu stabbiliti mekkaniżmi effettivi ta’

rappurtar dwar il-frodi li jippermettu li tiġi mmonitorjata u ssorveljata b’mod kontinwu
l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE 31. Sa issa, l-Istati Membri ma kinux obbligati
jirrappurtaw suspetti ta’ frodi fl-RRF lill-Kummissjoni bl-istess mod bħalma sar għal
skemi oħra tal-UE 32.

Monitoraġġ mill-Kummissjoni

64 Il-miżuri fil-kapitoli tar-REPowerEU jkunu soġġetti għall-istess arranġamenti għall-

monitoraġġ bħall-miżuri l-oħra kollha tal-RRF. Dawk l-arranġamenti huma bbażati fuq
14-il indikatur komuni għall-progress tar-rappurtar lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-RRF 33 u
jinkludu metodoloġija għar-rappurtar dwar in-nefqa soċjali 34.

65 Barra minn hekk, il-proposta tirrikjedi li l-Kummissjoni ssegwi l-progress u l-kisbiet

fir-rigward tal-kapitoli tar-REPowerEU permezz tal-indikaturi tal-prestazzjoni li ġejjin 35:
o

l-għadd ta’ pjanijiet modifikati inkluż Kapitolu tar-REPowerEU kif approvat millKummissjoni (output);

o

l-għadd ta’ miżuri fil-kapitoli tar-REPowerEU implimentati (riżultati);

o

kontribut ġenerali għall-objettivi tar-REPowerEU, u b’mod partikolari lejn ittneħħija gradwali tad-dipendenza tal-UE fuq il-gass Russu (riżultati);

o

l-objettivi tar-REPowerEU persegwiti fil-kapitoli rispettivi, li nkisbu, fost l-oħrajn,
minħabba l-appoġġ finanzjarju rċevut (impatt).

31

Ara l-Opinjoni 6/2020 tal-QEA, il-paragrafu 23.

32

L-awtoritajiet tal-Istati Membri jirrappurtaw każijiet ta’ frodi suspettata jew stabbilita (u
irregolaritajiet oħra) lill-Kummissjoni permezz tas-Sistema ta’ Ġestjoni tal-Irregolaritajiet
(IMS) li tinsab fil-pjattaforma tal-OLAF għal informazzjoni kontra l-frodi.

33

Regolament Delegat (UE) 2021/2106 li jistabbilixxi l-indikaturi komuni u l-elementi dettaljati
tat-tabella ta’ valutazzjoni tal-irkupru u r-reżiljenza.

34

Regolament Delegat (UE) 2021/2105 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2021/241 biddefinizzjoni ta’ metodoloġija għar-rappurtar dwar in-nefqa soċjali.

35

Il-punt 1.4.4 tad-dikjarazzjoni finanzjarja leġiżlattiva għall-proposta.
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66 Madankollu, aħna nosservaw li l-indikaturi proposti ma jikkorrispondux għalkollox

għall-objettivi tar-REPowerEU u mhumiex adatti biex ikejlu l-prestazzjoni tiegħu. Lewwel indikatur huwa indikatur tal-output li mhuwiex marbut direttament malobjettivi tal-proposta għar-REPowerEU jew l-RRF. It-tieni indikatur ikejjel ir-riżultati tarREPowerEU, iżda huwa marbut biss indirettament mal-objettivi. It-tielet u r-raba’
indikaturi huma relatati direttament mal-objettivi tar-REPowerEU, iżda l-valutazzjoni
tagħhom mhux se tkun faċli għaliex huma bbażati fuq is-suppożizzjoni ta’ relazzjoni
sempliċi bejn il-kawżi u l-effetti li mhux neċessarjament teżisti fir-realtà – jiġifieri, li lilħuq tal-objettivi huwa marbut mal-kontribuzzjoni finanzjarja kumplessiva jew malvolum tal-appoġġ finanzjarju.

67 Mill-14-il indikatur komuni, erbgħa jintużaw ma’ miżuri fil-kapitoli tar-

REPowerEU: “iffrankar fil-konsum annwali tal-enerġija primarja”; “kapaċità operattiva
addizzjonali installata għall-enerġija rinnovabbli”; “infrastruttura tal-fjuwils alternattivi
(punti ta’ riforniment/irriċarġjar)”; u “għadd ta’ parteċipanti f’kors ta’ edukazzjoni jew
taħriġ”. Madankollu, l-indikaturi komuni ma jaqbdux l-aspetti kollha tar-REPowerEU,
bħall-produzzjoni u l-użu tal-bijometan sostenibbli jew id-dekarbonizzazzjoni talindustrija.

68 Jenħtieġ li s-sistema ta’ monitoraġġ tistabbilixxi rabta ċara bejn l-indikaturi u l-

objettivi, u l-istadji importanti u l-miri previsti 36. Biex tiffaċilita l-monitoraġġ u levalwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-miżuri tar-REPowerEU, u biex tassisti lill-Istati
Membri jużaw ir-riżorsi tagħhom b’mod effettiv biex jilħqu l-għanijiet komuni tal-UE
fir-rigward tal-enerġija, jenħtieġ li l-Kummissjoni tispeċifika l-indikaturi f’livell
suffiċjenti ta’ dettall. Dan jiżgura wkoll li d-data minn Stati Membri differenti tkun
komparabbli u tista’ tiġi aggregata.

69 Barra minn hekk, għalkemm l-objettiv tar-REPowerEU li titnaqqas id-dipendenza

fuq il-fjuwils fossili u li tiġi diversifikata l-provvista tal-enerġija jista’ jitkejjel 37, ilproposta ma tikkwantifikax ir-riżultati mistennija għal dan l-objettiv kumplessiv fil-livell
tal-UE – ħlief sa fejn issemmi l-miri klimatiċi tal-UE għall-2030 u l-objettiv tannewtralità klimatika tagħha għall-2050.

36

Better Regulation Guidelines, SWD(2017) 350.

37

Better regulation toolbox, p. 110.
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70 Fil-livell tal-Istati Membri, l-Artikolu 21c tar-Regolament emendat (UE) 2021/241

ikun jirrikjedi li jiġi spjegat b’liema mod il-miżuri jikkontribwixxu għall-objettivi tarREPowerEU, inkluża kwantifikazzjoni tal-iffrankar tal-enerġija.

71 Il-gwida tal-Kummissjoni38 għall-Istati Membri tirrikjedi li huma, fil-kapitoli tar-

REPowerEU tagħhom, juru li l-investimenti u r-riformi korrispondenti se jilħqu lobjettivi tar-REPowerEU billi jkejlu:
o

it-tnaqqis mistenni fl-importazzjonijiet tal-gass jew tal-fjuwils fossili mir-Russja u ttnaqqis mistenni fil-konsum tal-enerġija, u

o

il-modernizzazzjoni tal-infrastruttura tal-grilja biex tiffavorixxi ddeċentralizzazzjoni, l-integrazzjoni tas-suq jew is-sigurtà msaħħa tal-provvista.

72 Aħna nilqgħu din l-intenzjoni li jitkejjel u jiġi rrappurtat l-impatt potenzjali tal-

miżuri fil-kapitoli tar-REPowerEU. Madankollu, l-indikaturi proposti jkopru biss xi wħud
mill-objettivi tar-REPowerEU, u l-unika stima kwantifikata obbligatorja tkun relatata
mat-tnaqqis fl-importazzjonijiet tal-gass mir-Russja.

Evalwazzjonijiet

73 Ir-Regolament (UE) 2021/241 jirrikjedi rapport ta’ evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu

dwar l-implimentazzjoni tal-RRF sal-20 ta’ Frar 2024, u rapport ta’ evalwazzjoni ex post
indipendenti sal-31 ta’ Diċembru 2028. Jenħtieġ li l-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu
teżamina kemm l-RRF laħqet tajjeb l-objettivi tagħha, l-effiċjenza fl-użu li hija tagħmel
mir-riżorsi, u l-valur miżjud tagħha, u jenħtieġ li tkun akkumpanjata, fejn xieraq, minn
proposta għal emendi għar-regolament. Jenħtieġ li l-evalwazzjoni ex post tipprovdi
valutazzjoni globali tal-RRF u tqis l-impatt tagħha fuq terminu twil.

74 Ir-rapport ta’ evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu x’aktarx li jinkludi ftit li xejn

informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri tar-REPowerEU, billi l-ewwel
finanzjament tar-REPowerEU x’aktarx li ma jitħallasx qabel tmiem l-2023, skont kemm
iddum biex tiġi kkompletata l-proċedura leġiżlattiva għall-adozzjoni tal-proposta u,
sussegwentement, biex jiġu vvalutati l-RRPs emendati.
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30
Din l-Opinjoni ġiet adottata mill-Qorti tal-Awdituri fil-Lussemburgu fil-21 ta’ Lulju 2022.
Għall-Qorti tal-Awdituri

Klaus-Heiner Lehne
Il-President

