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NOTA SPJEGATTIVA – SOMMARJU TAL-FATTI U S-SEJBIET 

L-ekonomija ċirkolari hija kunċett ġdid ta' politika Ewropea li jipprevedi r-riforma strutturali 

tal-ekonomija tagħna mill-mudell "ħu, agħmel, iddisponi (take, make, dispose)" f'mudell 

ċikliku li huwa aktar konformi mas-sistema tal-għajxien. Għaldaqstant, sabiex nagħmlu l-

bidla u nerġgħu nfasslu l-futur tagħna, f'Diċembru 2015 il-Kummissjoni ppubblikat il-Pjan ta' 

Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari, qafas ta' politika pubblika wiesa' tal-UE bil-għan li jiġi 

ddefinit mill-ġdid l-approċċ soċjetali tagħna għall-produzzjoni u l-konsum ta' prodotti u 

servizzi. Bħala waħda mill-politiki Ewropej ewlenin, il-politika ta' koeżjoni hija meqjusa 

bħala waħda mis-sorsi ta' investiment ewlenin. Barra minn hekk, fir-rigward tal-prinċipji tal-

proporzjonalità u s-sussidjarjetà, il-politika ta' koeżjoni tipprovdi wkoll l-aħjar għodod ta' 

implimentazzjoni għall-ekonomija ċirkolari. Il-governanza f'diversi livelli, bħala s-sinsla tal-

politika ta' koeżjoni, topera skont l-istess prinċipju. Għalhekk, dawn iż-żewġ politiki pubbliċi 

huma mmexxija mill-istess loġika, u għandhom jikkomplementaw lil xulxin filwaqt li jilħqu l-

objettivi politiċi tagħhom. Jeħtieġ li nirrikonoxxu u nsaħħu l-għodod ta' politika eżistenti fi 

ħdan iż-żewġ politiki sabiex nisfruttaw b'mod sħiħ il-potenzjal imsemmi. 

Ir-rwol tal-politika ta' koeżjoni fil-promozzjoni tal-ekonomija ċirkolari 

Matul it-tħejjija tal-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, l-ekonomija ċirkolari ma kinitx 

rikonoxxuta bħala qasam ta' politika prijoritarju fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk, wara l-

adozzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari, saru sforzi biex jiġi rikonoxxut il-

potenzjal ta' investiment rilevanti u disponibbli fi ħdan il-Fondi SIE li jista' jkompli jiġi 

ssimplifikat favur l-implimentazzjoni tal-ekonomija ċirkolari.  

Għal titjib fl-immaniġġjar tal-iskart u enfasi fuq il-prevenzjoni, ir-riutilizzazzjoni u r-riċiklaġġ 

tal-iskart, li huma l-opzjonijiet tat-trattament tal-iskart ippreferuti fl-Unjoni Ewropea, hemm 

potenzjal ta' investiment ta' EUR 5.5 biljun. Barra minn hekk, hemm EUR 2.3 biljun fi 

proċessi ta' produzzjoni ekoloġiċi u fl-effiċjenza fir-riżorsi fl-SMEs. Il-Politika ta' Koeżjoni 

tista' tappoġġja r-riutilizzazzjoni tal-ilma b'EUR 1.5 biljun allokati għal investiment fis-settur 

tal-ilma matul il-perjodu 2014-2020. Opportunitajiet importanti ta' finanzjament fir-riċerka u 

l-innovazzjoni huma disponibbli wkoll u l-ekonomija ċirkolari hija prijorità fl-Istrateġiji ta' 

Speċjalizzazzjoni Intelliġenti li jmexxu dawn l-investimenti.  

L-ekonomija ċirkolari bħala xprunatur għall-iżvilupp sostenibbli u reġjonali 

L-ibliet u l-muniċipalitajiet kollha fl-Unjoni Ewropea se jkunu l-mutur tal-miżuri tal-

ekonomija ċirkolari. L-awtoritajiet lokali u reġjonali huma l-eqreb taċ-ċittadini u l-isfidi 

lokali, u għaldaqstant għandhom għarfien aħjar tal-isfidi u l-opportunitajiet lokali. Għalhekk, 

huwa ta' importanza kbira li tiġi żgurata awtonomija funzjonali u finanzjarja adegwata għall-

awtoritajiet lokali u reġjonali, b'mod speċjali fir-rigward tad-dritt tagħhom li jħejju u 

jimplimentaw l-istrateġiji tal-iżvilupp tagħhom stess, l-Iżvilupp Lokali Mmexxi mill-

Komunità (CLLD) u l-Investiment Territorjali Integrat (ITI), biex il-partijiet ikkonċernati jiġu 

megħjuna jikkombinaw flussi ta' finanzjament u jippjanaw inizjattivi lokali mmirati lejn l-

ekonomija ċirkolari. 

Il-ħsieb fis-sistemi huwa wieħed mill-prinċipji bażiċi tal-ekonomija ċirkolari ladarba l-bidla 

minn mudell lineari tal-ekonomija tagħna f'wieħed ċirkolari tista' titwettaq biss permezz tal-

kooperazzjoni u l-konnessjoni tal-mudelli ta' kummerċ u produzzjoni. Ir-rapport jenfasizza 
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wkoll ir-rwol tal-SMEs li jafu s-swieq lokali aħjar u jistgħu jqajmu kuxjenza dwar prattiki 

pożittivi permezz ta' kooperazzjoni mal-komunitajiet, u joħolqu valur lokali u impjiegi lokali 

sostenibbli. Permezz tal-innovazzjoni u l-iżvilupp, l-SMEs jipprovdu lis-suq u lis-soċjetà 

b'soluzzjonijiet ġodda u mudelli kummerċjali ċirkolari. F'dan il-proċess, huma jistrieħu fuq il-

politika ta' koeżjoni, b'mod speċjali fuq l-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti u s-sinerġiji mal-

Orizzont 2020, il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej kif ukoll fuq investimenti 

xkattati permezz tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) u l-Bank Ewropew għar-

Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (BERŻ) eċċ. Għandna nappoġġjaw dawn l-isforzi u nfasslu ż-

żewġ politiki f'din id-direzzjoni, bl-objettiv li l-innovazzjonijiet preżenti jsiru r-realtajiet ta' 

għada. Sfortunatament, għad hemm nuqqas ta' domanda għal prodotti u servizzi ċirkolari, 

ħafna drabi minħabba li huma aktar għoljin minn dawk lineari, filwaqt li l-esternalitajiet 

negattivi ta' dawn tal-aħħar mhumiex meqjusa. L-akkwist pubbliku ekoloġiku 

f'kombinazzjoni mal-akkwist ċirkolari jippreżenta għodda formidabbli għall-awtoritajiet 

pubbliċi biex jagħtu inċentiv lis-swieq tal-ekonomija ċirkolari. 

Barra minn hekk, l-approċċ makroreġjonali huwa l-element ewlieni biex ikun hemm 

kooperazzjoni u koordinazzjoni reġjonali, kif ukoll opportunità għall-istabbiliment tas-swieq 

reġjonali, b'mod partikolari għall-materja prima sekondarja. Għaldaqstant, jeħtiġilna 

nissimplifikaw il-ħolqien ta' kapaċitajiet konġunti, bħal pereżempju fir-rigward tar-

riġenerazzjoni taż-żjut għar-rimi u kapaċitajiet oħra ta' riċiklaġġ. Programmi ta' kooperazzjoni 

transfruntiera u transnazzjonali huma kruċjali biex titrawwem il-kooperazzjoni interreġjonali 

fir-rigward tal-attivitajiet tal-ekonomija ċirkolari u jitrawmu s-simbjożi industrijali, is-

sensibilizzazzjoni u l-iskambju tal-għarfien u l-aħjar prattiki. 

L-għan ta' dan l-isforz kollu huwa biex ir-reġjuni u l-komunitajiet lokali tagħna jsiru aktar 

reżiljenti u kompetittivi fis-swieq globali.  L-ekonomija ċirkolari tipprovdi impjiegi lokali u 

mudelli kummerċjali li huma bbażati fil-qalba tal-Unjoni Ewropea, ir-reġjuni u l-

muniċipalitajiet lokali tagħha. Waħda mill-prekundizzjonijiet ewlenin għall-implimentazzjoni 

ta' mudell tal-ekonomija ċirkolari li jiffunzjona b'mod sħiħ hija żieda fil-produzzjoni tal-

enerġija sostenibbli u lokali, filwaqt li fl-istess ħin tiżdied l-effiċjenza fir-riżorsi u l-fluss ta' 

materjali rkuprati. Is-sorsi tal-enerġija rinnovabbli huma wieħed mill-pilastri ta' appoġġ 

essenzjali tal-ekonomija ċirkolari, u għaldaqstant jirrappreżentaw wieħed mill-investimenti 

indiretti l-aktar importanti fl-ekonomija ċirkolari b'potenzjal sostanzjali biex tingħata spinta 

lill-impjiegi ekoloġiċi lokali. 

Il-bijoekonomija hija qasam ta' politika pubblika Ewropea stabbilit li jikkonsisti f'azzjonijiet 

politiċi kruċjali li jistgħu jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-implimentazzjoni tal-

ekonomija ċirkolari. Il-bidla lejn materja prima bijoloġika u mudelli tal-ipproċessar bijoloġiċi 

tista' tiffranka sa 2.5 biljun tunnellata ta' ekwivalenti għas-CO2 fis-sena sal-2030, filwaqt li fl-

istess ħin tnaqqas id-dipendenza fuq il-karburanti fossili li tippreżenta sfida kruċjali fit-tul 

għall-Unjoni Ewropea. Materjali bbażati fuq il-prodotti bijoloġiċi, bijodegradabbli u 

kompostabbli, kif ukoll materjali permanenti, huma importanti biex ikun hemm titjib fl-

effiċjenza fir-riżorsi u fiż-żamma ta' materjali prezzjużi f'ċirkwiti ċirkolari. Il-potenzjal tal-

innovazzjoni fil-futur jinsab fil-ġestjoni aktar effiċjenti tal-istokkijiet tal-għalf bijoloġiku, kif 

ukoll fl-eliminazzjoni gradwali tas-sustanzi tossiċi mill-materjali kollha. 

Wieħed mill-ewwel passi leġiżlattivi lejn l-implimentazzjoni tal-Pakkett tal-Ekonomija 

Ċirkolari kien il-Pakkett dwar l-Iskart li ddefinixxa ħafna dispożizzjonijiet neċessarji għall-

immaniġġjar xieraq tal-iskart, li jikkostitwixxi sfida ewlenija għall-muniċipalitajiet u r-reġjuni 
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lokali. It-twettiq tal-miri stabbiliti fil-Pakkett dwar l-Iskart għandha tiġi appoġġjata 

finanzjarjament b'mod inevitabbli mill-politika ta' koeżjoni. Filwaqt li jiġu kkunsidrati r-rati 

ta' riċiklaġġ stabbiliti fil-livell Ewropew u l-perjodu ta' żmien previst għall-implimentazzjoni, 

huwa neċessarju li l-investimenti jiffukaw fuq l-ogħla livelli tal-ġerarkija tal-iskart, sabiex 

ikunu jistgħu jintlaħqu l-miri u jiġu evitati lock-ins teknoloġiċi fit-tul. L-Istati Membri 

għandhom jużaw l-istrateġiji tal-ekonomija ċirkolari nazzjonali u l-pjanijiet tal-immaniġġjar 

tal-iskart nazzjonali bħala l-għodod ta' politika fit-tul li jistgħu jipprovdu linji gwida ċari lill-

partijiet ikkonċernati kollha u jindikaw lill-Kummissjoni Ewropea li huma fit-triq it-tajba biex 

l-ekonomija ċirkolari ssir realtà. 

L-immaniġġjar tal-iskart huwa rikonoxxut globalment bħala problema ekonomika u etika 

prinċipali li teħtieġ li tiġi indirizzata f'kull stadju tal-ktajjen tal-valur tal-ikel. L-Unjoni 

Ewropea attwalment taħli madwar 173 kilogramma ta' ikel kull persuna fis-sena, li 

jirrappreżenta 20 % tal-produzzjoni tal-ikel annwali fl-Ewropa. Huwa ppruvat li l-azzjoni 

lokali hija effikaċi ħafna fl-indirizzar ta' din l-isfida kumplessiva, bħalma juru l-istejjer ta' 

suċċess u l-proġetti implimentati madwar l-Ewropa. Għalhekk, għandu jkun hemm żieda fl-

opportunitajiet ta' finanzjament li jindirizzaw dan il-qasam ta' politika importanti. 

L-iskart qed juri wkoll li hu waħda mill-isfidi globali jaħarqu u li normalment ikollhom l-

akbar impatt fuq il-komunitajiet lokali u l-kwalità tal-ħajja tagħhom. Ċerti stimi qed juru li l-

iskemi tat-tindif qed jiswew lil kull kontribwent Ewropew madwar EUR 25 fis-sena, filwaqt li 

f'xi Stati Membri l-ispiża tista' titla sa EUR 54 fis-sena. L-indirizzar tal-iskart jeħtieġ li jiġi 

promoss u ffinanzjat aħjar permezz tal-Fondi SIE ladarba għandu benefiċċji ambjentali kif 

ukoll soċjali. L-ifqar livelli tas-soċjetà huma dawk l-aktar affettwati minn nuqqas ta' azzjoni. 

Barra minn hekk, is-soluzzjoni tal-problema tal-iskart fil-baħar jeħtieġ li tibda bil-prevenzjoni 

tal-iskart fuq l-art. 

L-ekonomija ċirkolari fil-politika ta' koeżjoni wara l-2020  

Il-politika ta' koeżjoni u l-ekonomija ċirkolari mhumiex biss dwar il-politiki tal-infrastruttura 

iżda anke dwar il-koeżjoni soċjali u s-solidarjetà. Dawn jipprovdu tweġibiet għall-isfidi li 

jiffaċċjaw il-komunitajiet lokali u reġjonali dwar kif jiġu indirizzati l-aktar kwistjonijiet 

importanti relatati mal-klima. Għalhekk, dan ir-rapport jikkunsidra l-introduzzjoni ta' 

dispożizzjoni dwar il-kundizzjonalità ex ante għall-implimentazzjoni tal-ekonomija ċirkolari 

fil-qafas tal-politika ta' koeżjoni, sabiex jiġu permessi programmi operattivi ġodda biex jiġu 

riflessi aħjar il-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari. Ir-rapport jesiġi l-implimentazzjoni ta' 

metodoloġija ta' rintraċċar rilevanti għal monitoraġġ preċiż tal-kontribut tal-politika ta' 

koeżjoni fl-implimentazzjoni tal-ekonomija ċirkolari, u jitlob żieda sinifikanti fl-ekonomija 

ċirkolari u l-infiq relatat mal-klima fil-politika ta' koeżjoni wara l-2020. 
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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-politika ta' koeżjoni u l-ekonomija ċirkolari 

(2017/2211(INI)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), b'mod partikolari l-Artikolu 3 

tiegħu, u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), b'mod partikolari 

l-Artikoli 4, 11, 174 sa 178, 191 u 349 tiegħu, 

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Pariġi, id-Deċiżjoni 1/CP.21 u l-21 Konferenza tal-

Partijiet (COP21) tal-UNFCCC, kif ukoll il-11-il Konferenza tal-Partijiet li serviet bħala 

l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto (CMP11) li saru f'Pariġi, fi Franza, mit-

30 ta' Novembru sal-11 ta' Diċembru 2015, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 7(2) u 11(2) tal-Ftehim ta' Pariġi li jirrikonoxxu d-

dimensjonijiet lokali, sottonazzjonali u reġjonali tat-tibdil fil-klima u l-azzjoni 

klimatika, 

– wara li kkunsidra l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli l-ġodda tan-NU, u b'mod 

partikolari l-għan 7: li "jiġi żgurat l-aċċess għal enerġija affordabbli, affidabbli, 

sostenibbli u moderna għal kulħadd" u l-għan 11: li "l-bliet isiru inklużivi, siguri, 

reżiljenti u sostenibbli", 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-

Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew 

u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 

Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-

Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 

(minn hawn 'il quddiem "ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni")1, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1301/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u 

dwar dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw l-Investiment li għandu fil-mira t-

tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1080/20062,  

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Soċjali Ewropew u li jħassar ir-

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1081/20063, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1299/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-appoġġ mill-

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għall-għan ta' kooperazzjoni territorjali 

                                                 
1  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320. 
2 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 289. 
3 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 470. 
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Ewropea4, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1302/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1082/2006 dwar 

raggruppament Ewropew ta' kooperazzjoni territorjali (REKT) fir-rigward tal-kjarifika, 

is-simplifikazzjoni u t-titjib għat-twaqqif u l-funzjonament ta' tali raggruppamenti5, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1300/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament 

tal-Kunsill (KE) Nru 1084/20066, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 

ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 

Nru 1605/20027, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Jannar 2017 bit-titolu 

"Ir-rwol tal-enerġija mill-iskart fl-ekonomija ċirkolari" (COM(2017)0034), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Jannar 2017 bit-titolu 

"Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari" 

(COM(2017)0033), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Diċembru 2015 bit-titolu 

"Ninvestu f'impjiegi u tkabbir – nimmassimizzaw il-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali 

u ta' Investiment Ewropej" (COM(2015)0639), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Diċembru 2015 bit-titolu 

"L-għeluq taċ-ċirku – Pjan ta' azzjoni tal-UE għal Ekonomija Ċirkolari" 

(COM(2015)0614), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta Lulju 2014 bit-titolu "Għal 

ekonomija ċirkolari: Programm ta' skart żero għall-Ewropa" (COM(2014)0398), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta Lulju 2014 bit-titolu "Pjan 

ta' azzjoni ekoloġiku għall-SMEs: Għajnuna għall-SMEs biex isarrfu l-isfidi ambjentali 

f'opportunitajiet tan-negozju" (COM(2014)0440), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 bit-titolu: 

"Ewropa 2020 – Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv" 

(COM(2010)2020), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta Frar 2012 bit-titolu 

"Ninnovaw għal Tkabbir Sostenibbli: Bijoekonomija għall-Ewropa" (COM(2012)0060), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Lulju 2012 bit-titolu 

                                                 
4 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 259. 
5 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 303. 
6 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 281. 
7 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1. 
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"Bliet u komunitajiet intelliġenti – sħubija Ewropea għall-innovazzjoni" 

(COM(2012)4701), 

– wara li kkunsidra l-istudju ta' Diċembru 2017 ikkummissjonat mill-Kummissjoni bit-

titolu "Integration of environmental concerns in Cohesion Policy Funds (ERDF, ESF, 

CF) – Results, evolution and trends through three programming periods (2000-2006, 

2007-2013, 2014-2020)" (L-integrazzjoni tat-tħassib ambjentali fil-Fondi tal-Politika ta' 

Koeżjoni (FEŻR, FSE, FK) – Riżultati, evoluzzjoni u xejriet matul tliet perjodi ta' 

programmazzjoni (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020)), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Frar 2017 dwar l-investiment f'impjiegi 

u tkabbir – nimmassimizzaw il-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej: evalwazzjoni tar-rapport skont l-Artikolu 16(3) tas-CPR 8, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2016 dwar il-Kooperazzjoni 

Territorjali Ewropea – l-aħjar prattiki u miżuri innovattivi9, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2016 dwar sinerġiji għall-

innovazzjoni: il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej, Orizzont 2020 u fondi ta' 

innovazzjoni Ewropej u programmi tal-UE oħra10, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Lulju 2015 dwar l-effiċjenza fl-użu tar-

riżorsi: lejn ekonomija ċirkolari11, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Mejju 2015 dwar opportunitajiet ta' 

tkabbir ekoloġiku għall-SMEs12, 

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Gżejjer Intelliġenti tat-28 ta' Marzu 2017, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura, kif ukoll l-Artikolu 1(1)(e) u l-

Anness 3 tad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-12 ta' Diċembru 2002 dwar il-

proċedura ta' awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti fuq inizjattiva proprja, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjoni tal-

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0000/2018), 

A. billi l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma fuq quddiem nett tat-tranżizzjoni lejn 

ekonomija ċirkolari u billi l-kontribut tagħhom huwa kruċjali biex titwettaq din il-bidla; 

B. billi t-tranżizzjoni lejn ekonomija aktar b'saħħitha u aktar ċirkolari hija sfida għar-

reġjuni Ewropej kollha, iżda tirrappreżenta wkoll opportunitajiet ewlenin għal dawk ir-

reġjuni; 

C. billi t-twettiq tal-miri tal-Ftehim ta' Pariġi jimplika bidla lejn ekonomija aktar ċirkolari; 

                                                 
8 Testi adottati, P8_TA(2017)0053. 
9 Testi adottati, P8_TA(2016)0321. 
10 Testi adottati, P8_TA(2016)0311. 
11 ĠU C 265, 11.8.2017, p. 65.. 
12 ĠU C 353, 27.9.2016, p. 27. 
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D. billi l-politika ta' koeżjoni toffri mhux biss opportunitajiet ta' investiment biex tingħata 

tweġiba għall-ħtiġijiet lokali permezz tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 

(Fondi SIE), iżda anke qafas ta' politika integrat biex ir-reġjuni Ewropej jiġu megħjuna 

jindirizzaw il-ħafna sfidi għall-iżvilupp tagħhom, inkluż permezz tal-appoġġ għall-

effiċjenza fir-riżorsi u l-iżvilupp sostenibbli, kif ukoll tal-kooperazzjoni territorjali u l-

bini ta' kapaċità; 

E. billi l-qafas leġiżlattiv attwali għall-politika ta' koeżjoni ma jsemmix it-tranżizzjoni lejn 

ekonomija ċirkolari bħala objettiv, u billi l-iżvilupp sostenibbli huwa prinċipju 

orizzontali għall-użu tal-Fondi SIE, kif definit fl-Artikolu 8 kif ukoll fil-Qafas 

Strateġiku Komuni (Anness I) tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni; 

F. billi ħafna mill-objettivi tematiċi stabbiliti għall-Fondi SIE għal konformità mal-

Istrateġija Ewropa 2020 għat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv kif ukoll il-

kundizzjonalitajiet ex ante relatati huma rilevanti għall-objettivi tal-ekonomija ċirkolari; 

G. billi l-Artikolu 6 tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni għamilha obbligatorja 

li l-operazzjonijiet appoġġjati mill-Fondi SIE jkunu konformi mad-dritt applikabbli tal-

Unjoni u d-dritt nazzjonali relatat mal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni, inkluż id-dritt 

ambjentali; 

Ir-rwol tal-politika ta' koeżjoni fil-promozzjoni tal-ekonomija ċirkolari 

1. Jinnota li, skont ir-rapport tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' 

Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari, l-appoġġ tal-UE għall-perjodu għal innovazzjoni 

2014-2020, l-SMEs, l-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u l-

protezzjoni jammonta għal EUR 150 biljun u ħafna minn dawn l-oqsma qed 

jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni ta' ekonomija ċirkolari; 

2. Jiddispjaċih, madankollu, li kif issottolinjat fi studju kkummissjonat mill-Kummissjoni, 

il-qafas ta' politika attwali ma jippermettix li jiġi kopert il-kontribut sħiħ tal-politika ta' 

koeżjoni għall-ekonomija ċirkolari; jinnota, f'dan ir-rigward, li d-definizzjoni tal-

kategoriji tal-"Qasam ta' Intervent" eżistenti użati għall-allokazzjonijiet finanzjarji ma 

tkoprix l-ekonomija ċirkolari bħala tali; 

3. Jinnota li diversi reġjuni użaw l-istrateġiji tal-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti tagħhom 

biex jistabbilixxu prijoritajiet relatati mal-ekonomija ċirkolari u jiggwidaw l-

investimenti tagħhom fir-riċerka u l-innovazzjoni permezz tal-politika ta' koeżjoni lejn 

dan l-objettiv; 

4. Jilqa' l-ħolqien ta' Ċentru Ewropew tal-Eċċellenza fl-Effiċjenza fir-Riżorsi għall-SMEs; 

5. Itenni l-fehma tiegħu li l-ekonomija ċirkolari tmur lil hinn mill-immaniġġjar tal-iskart u 

tinkludi oqsma bħall-impjiegi ekoloġiċi, l-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza fir-riżorsi, 

il-bijoekonomija, l-immaniġġjar tal-iskart, l-effiċjenza fl-enerġija, l-iskart tal-ikel, l-

iskart fil-baħar, ir-riċerka u l-iżvilupp u l-innovazzjoni f'oqsma relatati; jirrikonoxxi, 

madankollu, li l-infrastruttura tal-iskart hija element kruċjali għat-tnaqqis tal-mudelli 

lineari tal-produzzjoni u l-konsum; 
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6. Jenfasizza l-eżistenza u l-importanza ta' kundizzjonalità ex ante fuq il-Fondi SIE relatati 

mal-"promozzjoni ta' investimenti ekonomikament u ambjentalment sostenibbli fis-

settur tal-iskart"; jiddeplora, madankollu, in-negliġenza tal-ġerarkija tal-iskart u n-

nuqqas ta' valutazzjoni ambjentali soda ta' eżiti fit-tul f'għadd sostanzjali ta' każijiet 

kofinanzjati mill-Fondi SIE; 

7. Jenfasizza l-importanza tal-applikazzjoni tal-ġerarkija tal-iskart bħala prerekwiżit għall-

implimentazzjoni ta' ekonomija ċirkolari; jirrikonoxxi wkoll xejra negattiva fl-

investimenti tal-Fondi SIE f'livelli aktar baxxi tal-ġerarkija tal-iskart, b'mod partikolari 

f'faċilitajiet ta' trattament mekkaniku bijoloġiku (MBT) u inċinerazzjoni li jista' jwassal 

għal kapaċitajiet żejda u lock-in teknoloġiku fit-tul, u li għaldaqstant jipperikola t-

twettiq tal-miri ta' riċiklaġġ tal-UE; 

L-ekonomija ċirkolari bħala mutur għall-iżvilupp sostenibbli u reġjonali 

8. Jenfasizza l-importanza tal-prinċipju tas-sħubija u r-rwol importanti tal-partijiet 

ikkonċernati fit-tfassil ta' ftehimiet ta' sħubija u programmi operattivi; jitlob involviment 

ġenwin tal-imsieħba fil-proċessi ta' politika, u l-inkorporazzjoni adegwata tal-objettivi 

relatati mal-ekonomija ċirkolari fid-dokumenti ta' programmazzjoni; 

9. Jinnota li l-proġetti relatati mal-ekonomija ċirkolari li rċevew l-appoġġ tal-politika ta' 

koeżjoni ġabu magħhom benefiċċji akbar għal reġjuni aktar żviluppati; jinkoraġġixxi 

lir-reġjuni inqas żviluppati, għalhekk, biex iżidu l-isforzi tagħhom ħalli jsir avvanz 

teknoloġiku bl-implimentazzjoni ta' aktar proġetti li jissodisfaw il-prinċipji tal-

ekonomija ċirkolari; 

10. Jissottolinja l-potenzjal tal-bijoekonomija għall-iżvilupp reġjonali; jitlob li jsir aktar użu 

mill-Fondi SIE għall-implimentazzjoni ta' innovazzjonijiet eżistenti, filwaqt li tkompli 

titrawwem l-innovazzjoni fl-iżvilupp ta' materjali bbażati fuq il-prodotti bijoloġiċi, 

bijodegradabbli u kompostabbli prodotti minn stokkijiet tal-għalf bijoloġiku 

mmaniġġjati b'mod sostenibbli; 

11. Jitlob aċċess aħjar għall-finanzjament għall-awtoritajiet lokali biex ikunu jistgħu jsiru 

investimenti f'impjiegi ekoloġiċi kif ukoll fit-tranżizzjoni enerġetika lokali, li tinkludi l-

effiċjenza fl-enerġija u d-distribuzzjoni deċentralizzata tal-enerġija u l-ekonomija 

ċirkolari; 

12. Jirrimarka li, minn kampjun ta' 32 programm operattiv li ġew riveduti għal studju dwar 

l-integrazzjoni tat-tħassib ambjentali fil-fondi tal-politika ta' koeżjoni, disgħa 

jindirizzaw l-ekonomija ċirkolari u sitta l-impjiegi ekoloġiċi; jilqa' l-isforzi eżistenti li 

saru mill-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali iżda fl-istess ħin jistieden lill-Istati Membri 

jintegraw aħjar l-ekonomija ċirkolari fil-programmi operattivi u l-ftehimiet ta' sħubija 

tagħhom; 

13. Jemmen li l-ippjanar futur tal-Fondi SIE għandu jkun integrat aħjar mal-pjanijiet 

nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima għall-2030; 

14. Jistieden lill-Istati Membri jrawmu l-kooperazzjoni transfruntiera, b'mod partikolari 

permezz tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (ETC), biex jiġu implimentati proġetti 

tal-ekonomija ċirkolari; 
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15. Jenfasizza l-potenzjal ta' strateġiji makroreġjonali biex jgħinu fl-implimentazzjoni ta' 

ekonomija ċirkolari, mhux biss fl-Istati Membri iżda anke f'pajjiżi terzi li jinstabu fl-

istess żona ġeografika; jenfasizza li dawk l-istrateġiji jistgħu jappoġġjaw il-ħolqien ta' 

suq għal materja prima sekondarja għall-Unjoni; 

16. Itenni l-fehmiet tiegħu dwar l-importanza tal-bini ta' kapaċità adegwat u ż-żamma fl-

awtoritajiet pubbliċi lokali, reġjonali u nazzjonali, li hija rilevanti ħafna wkoll għat-

tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari; jindika r-rwol importanti li l-assistenza teknika 

jista' jkollha f'dan il-qasam; 

17. Jenfasizza l-importanza tal-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku bħala mutur tal-ekonomija 

ċirkolari, b'suq potenzjali stmat ta' EUR 1.8 triljun kull sena li jipprovdi xogħlijiet 

pubbliċi, oġġetti u servizzi13; 

18. Jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet reġjonali u lokali jkomplu jinvestu fl-edukazzjoni u s-

sensibilizzazzjoni dwar il-benefiċċji u l-vantaġġi tal-azzjonijiet kollha bil-għan li tiġi 

implimentata l-ekonomija ċirkolari permezz ta' proġetti ta' politika ta' koeżjoni, biex 

għaldaqstant tiżdied il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini u tiġi influwenzata l-imġiba tal-

konsumaturi; 

L-ekonomija ċirkolari fil-politika ta' koeżjoni wara l-2020 

19. Jistieden lill-Kummissjoni, għall-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss, biex timplimenta 

metodoloġija ta' rintraċċar rilevanti biex ikun permess monitoraġġ preċiż tal-kontribut 

tal-politika ta' koeżjoni favur l-implimentazzjoni ta' ekonomija ċirkolari; 

20. Jistieden lill-Kummissjoni biex tfassal, fil-qafas ta' politika ta' koeżjoni tal-futur, 

dispożizzjoni ta' kundizzjonalità ex ante ġdida relatata mal-implimentazzjoni ta' 

ekonomija ċirkolari, permezz, pereżempju, tal-iżvilupp tal-istrateġiji tal-ekonomija 

ċirkolari; 

21. Jenfasizza l-importanza li jiżdied l-appoġġ tal-politika ta' koeżjoni għall-iżvilupp urban 

sostenibbli, u jitlob li jingħata rwol aktar prominenti lill-objettivi relatati mal-ekonomija 

ċirkolari f'dan il-kuntest; jitlob il-kontinwazzjoni ta' azzjonijiet urbani innovattivi f'dan 

il-qasam u jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel użu massimu mit-tagħlimiet meħuda 

fil-perjodu 2014-2020 meta tħejji l-proposti għall-futur; 

22. Jenfasizza l-interdipendenza tal-ekonomija ċirkolari, u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, 

u għaldaqstant jitlob żieda sinifikanti fl-infiq relatat mal-ekonomija ċirkolari u mal-

klima fil-politika ta' koeżjoni wara l-2020; 

° 

° ° 

23. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni. 

                                                 
 13 "Buying green! - A handbook on green public procurement" (Ixtri għal Ambjent Aħjar! - Manwal dwar l-

akkwist pubbliku ekoloġiku) , it-3 edizzjoni, il-Kummissjoni Ewropea, 2016. 


