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Astratt 
Il-għan ta’ dan l-istudju huwa li jipprovdi analiżi konċiża tal-kontribut 
potenzjali tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-UE fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima. 
Fuq il-bażi ta’ evidenza sekondarja kwalitattiva u kwantitattiva (b’mod 
partikulari l-baġit tal-Fondi Strutturali tal-UE fl-2000-2006 u 2007-2013) u 
evidenza kwalitattiva primarja (żewġ studji ta’ każijiet fil-Finlandja u fl-
Italja), l-istudju jitfa’ dawl fuq il-progress kbir li sar fl-użu tal-Fondi 
Strutturali biex tiġi affrontata l-bidla fil-klima. Hemm proposti 
rakkomandazzjonijiet biex il-kontribut tal-Fondi Strutturali f’dan il-qasam 
ikompli jiġi msaħħaħ.  
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SOMMARJU EŻEKUTTIV 
 

Sfond 
Il-bidla fil-klima saret prijorità ewlenija fid-dinja u fl-aġendi tal-politiki tal-UE.  L-
evidenzaxjentifika u l-opinjoni pubblika jaqblu bejniethom li jagħmlu din il-kwistjoni waħda 
mill-akbar sfidi li hemm għall-ġejjieni, mhux biss f’perspettiva ta’ politika, imma wkoll fl-
isfera soċjo-ekonomika usa’. B’mod partikulari, il-bidla fil-klima qiegħda tidher bħala 
strument partikulari biex tingħata spinta lill-irkupru ekonomiku u biex titwitta t-triq għat-
tranżizzjoni lejn bażijiet ġodda ta' żvilupp soċjo-ekonomiku.  
 
L-UE ħadet postha fuq quddiem nett fil-qasam, fejn adottat programm ambizzjuż li jieħu 
fit-tul u li hu mmirat biex inaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet serra (GS). F’dan il-kuntest, il-
Politika ta’ Koeżjoni tal-UE mistennija jkollha sehem importanti biex ikunu jistgħu jintlaħqu 
l-objettivi stabbiliti fil-livell Ewropew, għax ir-reġjuni huma milquta mill-bidla fil-klima u, 
bħala tali, huma mistennija li joħolqu metodi ta’ reazzjonijiet xierqa fil-livelli ta’ 
kompetenza tagħhom. F’dan ir-rigward, mill-Politika ta’ Koeżjoni tal-UE hemm mistenni 
ħafna wkoll, peress li din tal-aħħar appoġġjat setturi u pajjiżi li, fl-imgħoddi, kienu 
identifikati bħala l-akbar għejun tal-emissjonijiet tal-GS. 
 
Għan 
Il-għan ta’ dan l-istudju huwa li jipprovdi analiżi konċiża tal-kontribut potenzjali tal-Politika 
ta’ Koeżjoni tal-UE fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima. Iż-żewġ objettivi relatati huma:  

• li tingħata stampa preċiża tal-approċċi prinċipali, l-istrateġiji u l-miżuri u l-istrumenti 
speċifiċi adottati biex tiġi affrontata l-bidla fil-klima fil-perjodi ta’ pprogrammar kemm 
tal-2000-2006 u kemm tal-2007-2013; 

• li jiġi vvalutat il-potenzjal għat-titjib tal-kontribut tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-UE biex tiġi 
affrontata l-bidla fil-klima u biex tkun ipprovduta ġabra ta’ rakkomandazzjonijiet 
operazzjonali.   

 
Metodoloġija 
Il-metodoloġija li ġiet mobilizzata biex jitwettaq l-istudju tikkonsisti f’approċċ triplu: 

• l-ewwel nett, l-istudju jeżamina evidenza tal-bidla fil-klima u r-reazzjonijiet ta’ politika 
adottati fil-livell globali u tal-UE fuq il-bażi tal-evidenza sekondarja; 

• it-tieni nett, ir-rapport jutilizza dejta tal-istatistika dwar il-baġits tal-Fondi Strutturali 
fiż-żewġ perjodi tal-ipprogrammar tal-2000-2006 u tal-2007-2013. Il-għan huwa li 
jkunu identifikati l-karatteristiċi prinċipali tal-miżuri tal-programmi tal-Fondi Strutturali li 
jaffrontaw il-bidla fil-klima (liema oqsma ta’ politika huma pprivileġġjati, liema Stati 
Membri u reġjuni huma l-aktar attivi);  

• fl-aħħar nett, saru żewġ studji ta’ każijiet f’żewġ Stati Membri, il-Finlandja u l-Italja, li 
huma meqjusa li jirrappreżentaw kemm l-isfidi ppreżentati mill-bidla fil-klima kif ukoll 
ir-reazzjonijiet ta’ politika li ġew adottati.  
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Dak li ħareġ mill-istudji 
Hemm evidenza xjentifika konsiderevoli minn ħafna għejun li l-klima tal-pjaneta qiegħda 
tinbidel u hemm ftit tal-qbil li din ix-xejra hija r-riżultat tal-azzjoni tal-bniedem. L-emissjoni 
tal-gassijiet serra hija identifikata bħala l-kawża prinċipali tal-bidla fil-klima. Il-ħames l-
akbar emitturi tal-gassijiet serra fl-UE ta’ 27 kienu kollha Stati Membri tal-UE ta’ 15: Il-
Ġermanja, ir-Renju Unit, l-Italja, Franza u Spanja. Il-produzzjoni tal-enerġija pubblika u t-
trasport bit-triq huma ż-żewġ attivitajiet responsabbli tal-akbar proporzjonijiet tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra (80% u 21% rispettivament) mit-total tal-emissjonijiet tal-
EU ta’ 15.  Il-gassijiet serra mhumiex l-uniċi effetti tal-bidla fil-klima, il-perikli ta’ riskji 
naturali wkoll huma relevanti. Il-vulnerabilità tal-Ewropa għar-riskji naturali għandha t-
tendenza li tonqos mil-Lvant għall-Punent minħabba kapaċità inqas li wieħed ilaħħaq 
magħhom, ħaġa li hija assoċjata ma’ prodott gross domestiku (PGD) nazzjonali iktar baxx 
għal kull ras.  
 
Fil-livell tal-UE ġew promossi għadd ta’ inizjattivi ta’ politika ambizzjużi ħafna sabiex ikunu 
affrontati r-riskji tal-bidla fil-klima. Fil-qalba ta’ inizjattivi bħal dawn hemm l-impenn tal-UE 
għal tnaqqis drastiku fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra u għat-trasformazzjoni tal-
ekonomija Ewropea għal waħda ta' sistema ta' karbonju baxx, għolja fl-effiċjenza 
enerġetika, li tilħaq il-quċċata tagħha fil-pakkett ta’ Jannar 2008 li timplimenta waħda mill-
ġabriet ta’ miri tal-klima u tal-enerġija l-aktar ambizzjużi. Is-sistemi tal-‘limiti massimi u 
skambji’ bbażati fuq il-kwoti ta’ tnaqqis tal-protokoll ta’ Kyoto fil-livell mikro (tal-kumpaniji) 
u fil-livell makro (tal-Istati Membri) huma stabbiliti, madankollu, waħda mill-akbar djufijiet 
ta' skemi bħal dawn hija li m'hemm prevista l-ebda piena għal dawk li ma jirrispettawx l-
impenji li jorbtu legalment.  
 
Ir-reġjuni Ewropej huma partikularment milquta mill-bidla fil-klima. Hija għandha effetti 
diretti u indiretti li huma ddivrenzjati madwar ir-reġjuni, u li għandhom jitqiesu meta jkun 
qed jiġi ddefinit il-ġejjieni tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-UE.   
 
Il-Politika ta’ koeżjoni għandu jkollha sehem ewlieni fl-appoġġ li jingħata biex jintlaħqu l-
objettivi tal-klima u tal-enerġija tal-UE. Fil-fatt, il-parti l-kbira tas-setturi li huma għejun 
potenzjalment importanti ta’ emissjonijiet tal-GS huma wkoll setturi tradizzjonali ta’ 
intervent tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-UE (trasport, kostruzzjoni, servizzi, intrapriżi żgħar u 
ta’ daqs medju, agrikoltura u l-immaniġġjar tal-iskart), u l-benefiċjarji prinċipali tal-Politika 
ta’ Koeżjoni tal-UE huma wkoll l-aktar emitturi importanti tal-GS (l-erba’ pajjiżi li rċevew l-
aktar Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni tal-UE għal kull ras - Spanja, il-Portugall, il-Greċja u l-
Irlanda - raw ukoll l-ogħla żidiet fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-UE kollha).   
 
Hemm kapitlu sħiħ iddedikat kollu kemm hu għal analiżi tal-infiq tal-Fondi Strutturali 
mmobilizzati biex tiġi affrontata l-bidla fil-klima fil-perjodi ta’ programmazzjoni 2000-2006 
u 2007-2013. Joħroġ li matul il-perjodu 2000-2006, l-Istati Membri (l-EU ta’ 25) allokaw 
madwar Euro 14-il biljun (6.4% tal-ammont totali tal-Fondi Strutturali) għal miżuri li huma 
marbuta mal-bidla fil-klima. Sa fejn għandu x’jaqsam il-perjodu 2007-2013, ix-xenarju 
jinbidel b’mod radikali, peress li l-Unjoni Ewropea ppjanat li tinvesti madwar Euro 51 biljun 
(bejn wieħed u ieħor 15% tal-Fondi Strutturali totali) f'miżuri mmirati biex jintlaħqu l-
objettivi tal-UE rigward il-klima u biex tinħoloq ekonomija li tkun baxxa fil-karbonju.  Il-
Polonja (b’aktar minn Euro 10 biljun), l-Italja u Spanja huwa l-pajjiżi bl-akbar ammont ta’ 
Fondi Strutturali indirizzati biex tiġi affrontata l-bidla fil-klima f’termini assoluti, filwaqt li 
jekk in-nefqa tiġi analizzata f’termini relattivi l-pajjiżi li jikkupaw l-ewwel pożizzjonijiet 
huma l-Greċja (23.7%), l-Ungerija (19.8%) u s-Slovenja (19.5%). 
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In-nefqa ġiet analizzata wkoll skont il-qasam ta’ politika. L-Oqsma ta’ Intervent li huma 
meqjusa li huma relevanti biex tiġi indirizzata l-bidla fil-klima huma: Teknoloġiji li 
jiffavorixxu l-ambjent, l-Enerġija, l-Infrastruttura Ambjentali, il-Bjar tal-Karbonju, il-
Mobilità Sostenibbli, il-Mitigazzjoni u l-Adattament għall-Bidla fil-Klima, u l-Immaniġġjar u 
l-Prevenzjoni tar-Riskju.  
 
Il-Kompożizzjoni tal-Fondi Strutturali skont il-qasam tal-politika, 2000-2006 u 2007-2013 
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Sors: Ipproċessar min-naħa tal-awtur tad-dejta tad-DĠ Regio 

 
Kif jidher fil-figura li tidher hawn fuq ‘Mobilità sostenibbli’ hija l-qasam li qed jieħu l-akbar 
proporzjon ta’ riżorsi fiż-żewġ perjodi ta’ programmazzjoni. Mill-ammont totali ta’ riżorsi 
investiti biex tiġi affrontata l-bidla fil-klima fil-perjodu baġitarju 2000-2006, 78% kienu 
ddedikati għat-titjib tal-mobilità sostenibbli, 11% kienu ddedikati għat-teknoloġiji li 
jiffavorixxu l-ambjent, 6% kienu għall-effiċjenza enerġetika u l-enerġiji rinnovabbli, 3% 
għall-miżuri rigward il-‘ġabra tal-bjar tal-karbonju’ (bħal m’hi r-“riforestazzjoni”) u 2% 
għat-twaqqif ta’ infrastrutturi ambjentali (arja). Fil-perjodu ta’ programmazzjoni li għaddej 
bħalissa l-proporzjonijiet rispettivi huma kif ġej: 62.4% għall-mobilità sostenibbli, 17.4% 
għall-enerġiji rinnovabbli u għall-effiċjenza enerġetika, 12.8% għall-immaniġġjar u l-
ħarsien mir-riskji, 5% għall-għajnuna lill-SMEs għall-promozzjoni ta’ prodotti u proċessi ta’ 
produzzjoni li jkunu jiffavorixxu l-ambjent, u madwar 2% għall-infrastrutturi ambjentali 
relatati mat-tniġġis tal-arja. 
 
Madankollu, l-interventi tal-Fondi Strutturali jista’ jkun li jkollhom effetti mħallta fuq il-bidla 
fil-klima. Xi wħud mill-investimenti l-aktar komuni li huma appoġġjati fi ħdan il-qafas tal-
Politika ta' Koeżjoni, fil-fatt, jirrigwardaw infrastrutturi li għandhom emissjonijiet għolja. L-
Oqsma ta’ Intervent ta’ din il-kataegorija huma: it-toroq, l-awtostradi, l-ajruporti, l-
elettriċità, il-gass, il-petrol u l-fjuwil solidu.  L-analiżi tal-baġit tal-Fondi Strutturali f’dawn l-
oqsma tenfasizza l-fatt li fil-perjodu 2000-2006 il-proporzjon ta' miżuri bħal dawn kien 
ogħla minn dak tal-miżuri li kienu jiffavorixxu l-klima (9.1% meta mqabbla ma’ 6.5%) 
filwaqt li fil-perjodu l-ġdid jiġri bil-maqlub (12.9% meta mqabbla ma’ 14.9%).  Jidher ċar li 
l-fatt li dawn l-infrastrutturi jiġu appoġġjati (għalkemm forsi dan ikun meħtieġ għall-
iżvilupp tar-reġjun) iżid ir-riskju li ż-żona partikulari tingħalaq għal ħafna snin f’sistemi ta’ 
infrastruttura tradizzjonali b’emissjonijiet għolja. Meta jkun fattibbli għandhom jitqiesu 
alternattivi għal dawn l-għażliet u miżuri ta' mitigazzjoni.  
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Bil-għan li jiġi investigat il-kontribut potenzjali tal-Fondi Strutturali għat-tnaqqis (jew 
għall-kuntrarju għaż-żieda) tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra saret analiżi ta’ korrelazzjoni 
sempliċi bejn il-baġit tal-Fondi Strutturali għall-miżuri relatati mal-klima (minbarra dawk li 
jagħmlu ħsara lill-klima) u l-emissjonijiet tal-gassijiet serra. Korrelazzjoni nstabet ftit jew 
xejn, u dan jissuġġerixxi li, għalkemm huwa għajn importanti ta’ finanzjament, l-infiq 
strutturali waħdu ma jistax jinfluwenza b’mod sinifikanti x-xejriet prinċipali tal-bidla fil-
klima. Fl-istess ħin dan jindika li xi wħud mill-Istati Membri qed jieħdu deċiżjonijiet ta’ 
politika li mhux dejjem huma konformi mal-objettiv li jintlaħqu l-miri ta’ Kyoto (xi kultant 
anke jikkontribwixxu għal żieda fl-emissjonijiet).  
 
Fl-aħħar nett, żewġ studji ta’ każijiet tmexxew fl-Italja u l-Finlandja biex ikun iddeterminat 
kif il-bidla fil-klima ġiet indirizzata mill-Fondi Strutturali f’żewġ pajjiżi li jirrappreżentaw sfidi 
differenti li jirriżultaw mill-bidla fil-klima u liema reazzjonijiet speċifiċi kienu adottati. Il-
għan tal-analiżi kien li jiġu identifikati mekkaniżmi ta’ twettiq speċifiċi u jintefa' dawl fuq id-
differenzi nazzjonali u reġjonali fil-għażliet tal-politiki u fil-mekkaniżmi ta’ implimentazzjoni 
meta jkunu qed jitwettqu inizjattivi marbuta mal-bidla fil-klima. Is-sejbiet prinċipali huma:  
 
• għalkemm il-parti l-kbira tal-proġetti ffinanzjati fil-perjodu preċedenti jistgħu jiġu 

kklassifikati b’mod wiesa’ taħt l-intestatura tal-politika ambjentali aktar milli taħt l-
intestatura tal-bidla fil-klima bħala tali, huma kkontribwew b’mod indirett għat-tnaqqis 
tal-gassijiet serra (pereżempju billi ppromovew il-produzzjoni u l-użu tal-bijoenerġija) u 
taffew l-effetti ta’ ħsara naturali (billi appoġġjaw interventi biex jitnaqqsu r-riskji 
idroġeoloġiċi); 

• il-ġenerazzjoni l-ġdida ta’ programmi tal-Fondi Strutturali hija aktar iddedikata għal 
interventi espliċiti rigward il-bidla fil-klima u jidher li hemm ċaqliqa mill-politiki 
ambjentali aktar wiesgħa tradizzjonali (l-immaniġġjar tal-ilma, l-effiċjenza enerġetika u 
trattament tal-iskart) għal interventi li huma aktar immirati lejn il-bidla fil-klima (it-
tnaqqis tal-emissjonijiet, il-prevenzjoni tal-riskji u l-enerġija rinnovabbli); 

• ir-reġjuni tal-Objettiv 2 jallokaw l-akbar proporzjon ta’ fondi biex jappoġġjaw il-
kumpaniji f’inizjattivi ta’ riċerka u innovazzjoni għal prodotti u proċessi ta’ produzzjoni 
aktar sostenibbli u għal teknoloġiji li jkunu jiffavorixxu l-ambjent, filwaqt li fir-reġjuni 
tal-Objettiv 1 huma l-investimenti infrastrutturali (b’mod partikulari l-mobilità 
sostenibbli) li għadhom sinifikanti f'dawk li huma finanzi; 

• sar progress ukoll f’dik li hi l-utilizzazzjoni tal-indikaturi tal-monitoraġġ biex jiġu 
rrapportati l-objettivi fir-rigward tat-tnaqqis tas-CO2, fil-proċessi tal-għażla tal-proġetti 
fejn jiġi vverifikat x’kontribut hemm għall-politiki ambjentali u fl-utilizzazzjoni ta’ metodi 
ta’ evalwazzjoni bħall-Valutazzjoni Strateġika tal-Ambjent.  

 
Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet 
• Minkejja konsensus wiesa’ tal-fehma li l-klima qiegħda tinbidel mhux biss minħabba l-

varjabilità naturali, imma wkoll minħabba attivitajiet tal-bniedem, jeżistu nuqqas ta’ 
azzjoni u dewmien biex tiġi affrontata din il-bidla, u dawn jiswew ħafna flus u jvarjaw 
minn pajjiż għal ieħor u minn settur għal ieħor. 

• Il-Germanja, ir-Renju Unit, l-Italja, Franza u Spanja jitfgħu aktar minn 60% tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-UE ta’ 27, fejn il-kawżi prinċipali ta’ dan huma l-
enerġija pubblika u t-trasportazzjoni bit-triq.  

• Il-proġetti bbażati fuq ir-riċerka juru li l-vulnerabilità Ewropea għandha t-tendenza li 
tonqos mil-Lvant għall-Punent minħabba l-kapaċità aħjar ta’ affrontazzjoni li għandhom 
l-UE ta’ 15.  
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• Il-Politika ta’ Koeżjoni toffri firxa wiesgħa ta’ għodod lill-ekonomiji reġjonali u lokali biex 
ilaħħqu mal-isfidi tal-bidla fil-klima. Il-miżuri li jagħmlu ħsara lill-klima, madankollu, 
assorbew proporzjon akbar mir-riżorsi finanzjarji fil-perjodu 2000-2006 minn dawk li 
jiffavorixxu l-klima. 

• Fil-perjodu ta’ ppjanar il-ġdid il-kuxjenza politika dwar il-bidla fil-klima żdiedet, u l-
Programmi Operazzjonali li huma ffinanzjati jqisu interventi fl-oqsma tal-effiċjenza 
enerġetika, il-mobilità sostenibbli u l-appoġġ għall-kumpaniji b’modi aktar diretti u 
integrati, ħaġa li tikkonferma li l-ġenerazzjoni l-ġdida ta’ programmi tal-Fondi Strutturali 
hija aktar iddedikata għal interventi espliċiti rigward il-bidla fil-klima.  

• Ir-reġjuni tal-Objettiv 2 jallokaw l-akbar proporzjon ta’ fondi biex jappoġġjaw l-
inizjattivi ta’ riċerka u innovazzjoni tal-kumpaniji għal prodotti u proċessi ta’ produzzjoni 
aktar sostenibbli, filwaqt li r-reġjuni tal-Objettiv 1 jagħmlu aktar investimenti 
infrastrutturali. 

Ir-rapport jikkonkludi b’ġabra ta’ rakkomandazzjonijiet:  

• L-UE għandha timpenja ruħha għal azzjonijiet aktar drastiċi u konsistenti lejn l-ilħuq tal-
miri ta’ Kyoto:  
· fil-proposti leġiżlattivi kollha (jibdew mill-iskemi ta’ skambju tal-kwoti - ETS -  u d-

Direttiva dwar l-Isforz Konġunt) li huma ddedikati għal tnaqqis fl-emissjonijiet tal-
GS għandhom jiddaħħlu sanzjonijiet għal-Istati Membri li ma jirrispettawx il-kwota 
tal-emissjonijiet tagħhom. Il-flussi ta’ dħul mill-pieni tal-Istati Membri li ma jkunux 
konformi jistgħu jintużaw għal miżuri li jkunu jappoġġjaw l-adattament għall-bidla 
fil-klima u l-mitigazzjoni tagħha;  

· billi tqis il-bidla fil-klima bħala l-ogħla prijorità tal-interventi tagħha u, fl-istess ħin, 
billi tevita li tappoġġja interventi ta’ emissjonijiet għolja jekk ikun hemm alternattivi 
oħra. Għandhom jiġu stabbiliti u miftiehma miri f’kull wieħed mill-oqsma ta’ politika 
u għandhom jiġu stipulati metodoloġiji xierqa ta’ evalwazzjoni sabiex jiġi evalwat 
jekk l-interventi u l-proġetti speċifiċi jkunux konsistenti ma’ dan l-objettiv 
dominanti.  

• Rigward il-Politika ta’ Koeżjoni l-Kummissjoni għandha:  
· tiddedika l-Programmi ta’ Politika ta' Koeżjoni b’aktar fermezza għall-promozzjoni 

taċ-ċaqliqa lejn ekonomiji ta’ karbonju baxx u ta’ effiċjenza enerġetika għall-
benefiċjarji tagħha, billi tiddedika għall-anqas 30% tal-baġit tal-Fondi Strutturali 
ġenerali għall-miżuri marbuta mal-bidla fil-klima fil-perjodu 2014-2021, u billi 
tintegrahom fl-interventi kollha tagħha. Dan ifisser li kull intervent li jkun igawdi 
minn finanzjament tal-Politika ta’ Koeżjoni, hu x’inhu s-settur, għandu jkun ivvalutat 
bil-għan li jitkejjel il-kontribut tiegħu għall-mitigazzjoni tal-bidla fil-klima u għall-
adattament għaliha; 

· tirrikjedi strumenti aktar xierqa u speċifiċi (bħal m’huma l-protezzjoni kontra l-klima, 
l-iskrinjar minn qabel ta’ proġetti li jkunu potenzjalment riskjużi, eċċ.) biex ikun 
ivvalutat l-impatt li jkollhom fuq il-bidla fil-klima l-interventi li huma appoġġjati mill-
Fondi Strutturali. 

· diġà għall-perjodu 2007-2013 tappoġġja ċ-ċaqliqa tal-ekonomiji reġjonali għal 
infrastrutturi ta’ karbonju baxx billi tagħmel pressjoni fuq l-Awtoritajiet ta’ Ġestjoni 
biex jagħżlu biss proġetti li jkunu jiffavorixxu l-klima biex jintlaħqu l-objettivi li ġew 
stabbiliti qabel.  
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• L-Istati Membri għandhom:  
· jadottaw pjanijiet komprensivi li jmorru fuq żmien twil sabiex jipprovdu l-qafas 

leġiżlattiv xieraq biex jilħqu l-miri ta’ Kyoto.  Ir-riżultati tal-politika f’dak li hu 
tnaqqis tal-emissjonijiet għandhom ikunu mmonitorjati u vvalutati kif jixraq, u lill-
atturi lokali (kumpaniji privati, muniċipalitajiet u assoċjazzjonijiet kummerċjali) 
għandhom jingħatawlhom inċentivi biex jinvestu b’mod sod f’din id-direzzjoni; 

· jippromwovu l-użu tar-riżorsi tal-Politika ta' Koeżjoni għall-effiċjenza enerġetika, il-
mobilità sostenibbli, għall-mitigazzjoni tal-bidla fil-klima u għall-adattament għaliha, 
filwaqt li fl-istess ħin jevitaw li jinvestu f’miżuri ta’ emissjonijiet għolja jekk ikun 
hemm alternattivi fattibbli aktar nodfa.  Għalkemm il-Finanzjament Strutturali 
waħdu ma jistax jinfluwenza b’mod sinifikanti l-emissjonijiet nazzjonali tal-GS, 
madankollu, jista’ jipprovdi effetti ta’ mbuttatura finanzjarja u politika utli biex jiġu 
implimentati interventi li jiffaċilitaw iċ-ċaqliqa tas-sistemi ekonomiċi lejn ekonomiji 
ta’ karbonju baxx u ta’ emissjonijiet baxxi; 

· jappoġġjaw attivitajiet ta’ riċerka u ta’ għajnuna teknika li jkunu promossi fil-livell 
reġjonali sabiex jgħinu lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet u li huma inkarigati mill-
miżuri tal-Politika ta' Koeżjoni biex jimplimentaw strateġiji aktar innovattivi biex tiġi 
affrontata l-bidla fil-klima. Il-kompetenza xjentifika u l-kapaċità teknika dwar il-
miżuri marbuta mal-klima għandhom ikunu appoġġjati wkoll fil-livell lokali. 

• L-Awtoritajiet ta’ Ġestjoni tal-programmi tal-Fondi Strutturali għandhom:  
· jinvestu r-riżorsi tal-Fondi Strutturali f’miżuri li jkunu konsistenti ma’ strateġiji 

nazzjonali li jieħdu fit-tul. Jistgħu jiġu deċiżi sanzjonijiet għal dawk li ma jkunux qed 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu dawk il-miri. minħabba l-eżerċizzju tar-riżerva tar-
rendiment1 li ddaħħal fil-perjodu ta’ programmazzjoni tal-2000-2006, fi ħdan il-
qafas tal-interventi tal-Politika ta' Koeżjoni jistgħu jiġu implimentati miżuri pilota li 
jmorru f’din id-direzzjoni;  

· ikunu infurmati aktar u konxji tat-tekniki ta’ evalwazzjoni speċifiċi u tal-prattiki tal-
implimentazzjoni tal-politiki għall-bidla fil-klima li huma żviluppati sew f’oqsma 
differenti tal-politika, u b’hekk huma għandhom jiffaċilitaw l-iskambju fejn settur 
“idakkar” lil ieħor filwaqt li jippjanaw u jippromwovu l-interventi tagħhom fil-livell 
lokali;  

· jippjanaw strateġija xierqa għall-grad speċifiku tagħhom ta’ vulnerabilità, billi 
jiskambjaw il-prattiki tagħhom ma' reġjuni li jkunu qed jiffaċċjaw sfidi simili. Huma 
għandhom ikunu konxji li l-ispeċifiċitajiet territorjali fil-livell sottoreġjonali huma 
importanti (pereżempju ż-żoni kostali vs iż-żoni aktar ’il ġewwa fuq l-art għandhom 
ħtiġijiet totalment differenti minn xulxin); 

· jippromwovu sistema ta’ monitoraġġ aktar komprensiv li tkun tinkludi għall-anqas l-
indikaturi tal-emissjonijiet ta’ GS u ta’ CO2 f’livell reġjonali. Il-prijorità orizzontali 
ambjentali għandha tkun marbuta b’mod aktar espliċitu mal-kwistjoni tal-bidla fil-
klima u miri li jistgħu jkunu vverifikati marbuta mat-tnaqqis tal-emissjonijiet 
għandhom ikunu l-bażi għall-valutazzjoni ambjentali tal-programmi u l-proġetti.  

                                                 
1  Skont l-Artikolu 44 tar-Regolament 1260/1999 kull OP u SPD kien suġġett għal eżami mill-ġdid ta’ nofs it-

term fuq il-bażi ta’ lista ta’ indikaturi ta’ monitoraġġ li jivvalutaw l-effikaċja, l-immaniġġjar u l-
implimentazzjoni finanzjarja, biex ikun ivverifikat jekk il-miri li kienu stabbiliti ex-ante kinux intlaħqu. Il-
programmi li laħqu l-miri tagħhom ġew ippremjati b’allokazzjoni żejda minn riżerva ta’ 4% tal-baġit tal-Fondi 
Strutturali li ma kinux ġew allokati fil-bidu tal-perjodu. Għall-ewwel darba kien hemm rabta diretta bejn l-allokazzjoni ta’ finanzjament 
parzjali u r-riżultati. 


