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Pjan Direzzjonali għal Ewropa li tuża r-Riżorsi b’Effiċjenza

Ewropa li tuża r-riżorsi b’mod sostenibbli jew le?

Huwa u jippreżenta l-figuri diżappuntanti għat-tielet kwart tas-sena finanzjarja fl-20 ta’ 
Ottubru 2011, is-CEO tal-ikbar grupp ta’ kumpaniji li jipproduċi ż-żebgħa tkellem dwar l-
ikbar problema li jaffrontaw il-kumpaniji tiegħu: “mewġa enormi ta’ żidiet fil-prezzijiet tar-
riżorsi”. F’sena, il-prezzijiet tar-riżorsi splodew b’700-800 miljun euro, fuq total ta’ fatturat 
ta’ 4 biljun euro. Fl-istess ġimgħa, fuq is-sit elettroniku ta’ Bloomberg News ħarġet l-aħbar li 
l-kumpaniji taż-żejt u l-gass se jonfqu rekord ta’ 70 biljun dollaru din is-sena għall-
esplorazzjoni. Qed jagħsru l-pjaneta biex minnha joħorġu r-riżorsi anki mill-iktar postijiet 
diffiċli. Qed jesploraw saħansitra l-Artiku, l-ibħra tropikali fondi u anki viċin l-Antarktika. 
Dawn iż-żewġ eżempji jiddiskrivu l-urġenza tal-iskarsezza u l-effiċjenza tar-rizorsi.

Fl-2050, huwa stmat li se jkun hawn 9 biljun persuna jgħixu fuq din il-pjaneta. Dawn in-nies 
kollha jistinkaw biex ikollhom ħajja aħjar u d-domanda għar-riżorsi naturali se tiżdied b’mod 
sinifikanti. Skont l-FAO, il-produzzjoni tal-ikel għandha tiżdied b’70% sa dak iż-żmien. Hekk 
kif ġie indikat fil-pjan direzzjonali, bir-rata attwali tal-użu tar-riżorsi kieku jkollna bżonn l-
ekwivalenti ta’ iktar minn żewġ pjaneti biex inkampaw.

Biex niżguraw il-benesseri tagħna stess u biex nagħtu lill-ġenerazzjonijiet futuri l-possibilità li 
jgawdu l-istess benefiċċji li ngawdu minnhom aħna, jeħtieġ li nżommu mal-limiti ta’ dak li 
għandha x’toffri l-pjaneta tagħna, u nifirdu t-tkabbir ekonomiku tagħna mill-użu tar-riżorsi 
tagħna. Hemm limiti għat-tkabbir fiżiku: qed jispiċċawlna r-riżorsi li jirfdu l-ekonomiji 
tagħna kif ukoll il-ħajja kwotidjana tagħna. L-iskarsezza mhijiex tiżdied minħabba 
limitazzjonijiet ġeoloġiċi jew naturali oħrajn biss: iżjed ma jgħaddi ż-żmien iżjed qed jiżdied 
l-irwol importanti tal-fatturi politiċi. Il-pajjiżi jagħlqu l-fruntieri tagħhom għal ċerti riżorsi 
għaliex ikunu jridu jużaw ir-riżorsi huma stess. Iktar ma jgħaddi ż-żmien, iktar l-użu tar-
riżorsi se jkun marbut ma’ dgħufijiet ekonomiċi u politiċi u ma’ ġlied għall-poter. Il-
konsegwenzi ta’ dan se jkunu żidiet fil-prezzijiet tal-materja prima, instabilità fil-prezzijiet u 
nuqqasijiet ta’ riżorsi naturali ewlenin, liema nuqqasijiet qed isiru dejjem iktar allarmanti. 
Madankollu, l-isfidi se jkunu differenti għar-riżorsi rinnovabbli u għal dawk mhux 
rinnovabbli. Għar-riżorsi rinnovabbli, l-isfida ewlenija hija li jiġu żgurati livelli ta’ użu fi 
ħdan l-ogħla rendimenti sostenibbli, filwaqt li jiġi żgurat aċċess ġust. Għar-riżorsi mhux 
rinnovabbli, il-kompiti ewlenin tagħna huma li nevitaw li dawn jispiċċaw għalkollox jew li 
jsiru għaljin wisq u li nimminimizzaw l-impatti ambjentali negattivi tal-estrazzjoni tagħhom.

Għalhekk, ir-raġuni għall-fatt li rridu nimxu lejn soċjetà li tuża r-riżorsi b’effiċjenza hija 
kemm ekonomika kif ukoll ambjentali. Żieda fl-użu tar-riżorsi b’effiċjenza hija sempliċiment 
ħtieġa ekonomika. U jekk dan japplika għall-ekonomija fit-totalità tagħha, huwa ovvju li 
japplika wkoll għall-kumpaniji tagħna: huwa biss in-negozju sostenibbli li se jibqa’ fuq saqajh 
fil-futur. Huwa kruċjali li nirrikonoxxu l-opportunitajiet ekonomiċi li joffri l-użu tar-riżorsi 
b’effiċjenza, u li nagħmlu użu sħiħ minnhom. F’dan iż-żmien iebes ekonomikament, l-użu tar-
riżorsi b’effiċjenza jista’ jaġixxi bħala forza motriċi għall-impjiegi u għal ambjent san filwaqt 
li jnaqqas id-dipendenza tagħna fuq riżorsi naturali li iktar ma jgħaddi ż-żmien iktar qed isiru 
għaljin.  Bidla fundamentali bħal din bla dubju se tħalli warajha rebbieħa u telliefa. Biex 
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nevitaw li jkun hemm telliefa, u naraw li jkun hemm rebbieħa, jeħtieġ li nistabbilixxu l-miri 
tagħna u li nidentifikaw il-politiki meħtieġa biex dawn jintlaħqu mill-iktar fis. Flimkien mal-
produzzjoni, għandna niffukaw fuq il-konsum. Waħda mill-isfidi tal-futur qarib hija l-bidla 
fil-metodi ta’ konsum tagħna, inklużi dieti personali, minħabba l-limitazzjonijiet tar-riżorsi 
tal-pjaneta.

Għandna nżommu f’moħħna li l-UE mhijiex qed taffronta din is-sitwazzjoni waħedha. 
Minħabba l-isfidi ambjentali u ekonomiċi li qed jaffrontaw, pajjiżi oħrajn diġà qed itejbu 
b’mod radikali l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi tagħhom. Attwalment, il-Ġappun qiegħed fil-
quċċata tal-klassifika peress li l-użu tar-riżorsi tiegħu naqas b’14% bejn l-2000 u l-2005, u 
dan minbarra perjodi preċedenti oħrajn li matulhom ġie esperjenzat tnaqqis1. Iċ-Ċina u pajjiżi 
bħall-Indja u l-Brażil ukoll qed jirrealizzaw li hemm ħtieġa ekonomika għal riforma. Huwa 
stmat li s-suq għal prodotti ta’ benefiċċju għall-ambjent se jikber b’rata straordinarja.  
Pereżempju, huwa stmat li l-bejgħ totali tal-industriji ekoloġiċi se jammonta għal 1.7 triljun 
euro fis-sena, u qed jikber b’rata ta’ madwar 5% fis-sena. Għandna niżguraw li l-UE u l-
kumpaniji Ewropej ikunu minn ta’ quddiem nett f’din it-tranżizzjoni lejn tkabbir ekoloġiku. 
Fil-futur il-kumpaniji jew se jkunu sostenibbli jew inkella jistgħu linqas biss jibdew joperaw. 
Il-mistoqsija mhijiex “jekk” l-industriji tagħna humiex se jkunu iktar sostenibbli, iżda jekk 
humiex se jkunu kapaċi jagħmlu din it-trasformazzjoni malajr biżżejjed għas-sopravivenza 
tagħhom fil-livell internazzjonali.

It-theddida tal-kriżi tar-riżorsi

Huwa minnu li r-riżorsi qed jispiċċaw? Eżempju ta’ dan huwa l-fosfru, li diġà huwa riżorsa 
skarsa ħafna. Sa mid-disgħinijiet, l-Istati Uniti tal-Amerika u ċ-Ċina qed iżommu din ir-
riżorsa għalihom stess. Depożiti kbar oħrajn jinsabu fit-Tramuntana tal-Afrika, li bħalissa 
għaddejja minn taqlib. L-UE għandha tiżgura d-disponibilità tal-fosfru għaliex mingħajr dan 
l-element speċifiku r-razza umana ma tibqax teżisti. Globalment, l-ammont li jittella’ minn 
taħt l-art huwa ħames darbiet ikbar mill-ammont li l-bnedmin fil-fatt jikkonsmaw f’ikel. Diġà 
huwa possibbli li nirriċiklaw il-fosfru mill-ħama tad-drenaġġ, pereżempju, iżda rridu nħaffu 
dan il-proċess. Jista’ jagħti l-każ li sal-2020, l-UE tkun kompletament indipendenti mill-
importazzjonijiet tal-fosfru.

Eżempju ieħor huwa l-elementi rari tal-art li huma kruċjali jekk irridu li nirnexxu f’din it-
tranżizzjoni kompluta għal enerġija sostenibbli. Paradossalment, bit-teknoloġiji attwali 
mhuwiex possibbli li tiġi ssodisfata d-domanda għall-elementi rari tal-art, għall-pannelli solari 
u l-imtieħen, li għandna bżonn biex jintlaħqu l-miri attwali tagħna għar-riżorsi rinnovabbli. U 
jekk għandna l-ħsieb li iktar ma jgħaddi ż-żmien iktar se nużaw karozzi elettriċi, huwa 
probabbli li l-ammont ta’ litju meħtieġ se jiżdied b’mod drastiku.

Riżorsi iktar komuni wkoll qed jintużaw iktar minn kemm suppost. L-ispejjeż ekonomiċi 
diretti kawża tat-telf tal-bijodiversità, tat-telf ta’ art li tinħadem (il-ħamrija tal-wiċċ), tan-
nuqqas ta’ kwalità tajba tal-ilma u tal-ajra jistgħu ma jinħassux għalissa, iżda l-ispejjeż għar-
riġenerazzjoni jisgħu jkunu ferm ogħla minn, tal-inqas, l-ispejjeż biex jinżamm l-istatus quo. 
Il-bijodiversità tifforma l-bażi ta’ ħafna minn dak li aħna mdorrijin bih. Il-valuri ambjentali, 

                                               
1  Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni Nru 1 li jakkumpanjaI l-Komunikazzjoni COM(2011)571.
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ekonomiċi u soċjali tal-bijodiversità huma kollha vitali għall-iżvilupp ekonomiku u tekniku. 
L-industriji tal-ħut u tal-frott tal-baħar, pereżempju, jiddependu minn sistemi ekoloġiċi 
naturali għall-produttività tagħhom. Madankollu, kull ġimgħa qed jinqerdu speċijiet prezzjużi 
mill-pjaneta tagħna, mingħajr l-ebda konsiderazzjoni għall-konsegwenzi li dan jista’ jkollu.

Dawn l-eżempji kollha juru, mingħajr l-ebda dubju, li l-UE teħtieġ tadotta approċċ strateġiku 
biex taffronta l-isfidi ekonomiċi, ambjentali u soċjali flimkien. L-Istrateġija għall-Effiċjenza 
fl-Enerġija, inizjattiva ewlenija tal-Kummissjoni, hija approċċ ta’ dan it-tip. Din l-Istrateġija 
tintlaqa’ bi pjaċir peress li hemm il-ħtieġa li nbiddlu l-ekonomija tagħna għal waħda 
sostenibbli. Iżda biex dan iseħħ, neħtieġu integrazzjoni politika aħjar u l-inklużjoni tal-aspetti 
ta’ sostenibilità fil-politiki kollha, inklużi fil-politiki ekonomiċi tagħna. 

Il-Pjan Direzzjonali tal-Kummissjoni għal Ewropa li tuża r-riżorsi b’effiċjenza

Il-viżjoni tal-Kummissjoni Ewropea hija waħda li aħna lkoll għandna nappoġġjaw: Sal-2050, 
l-ekonomija tal-UE se tkun kibret b’tali mod li hija tkun tirrispetta l-limitazzjonijiet tar-riżorsi 
u ta’ dak li għandha x’toffrilna l-pjaneta, u b’hekk tkun qed tikkontribwixxi għal 
trasformazzjoni ekonomika globali. L-ekonomija tagħna hija kompetittiva, inklussiva u 
tipprovdi standard ta’ għajxien għoli b’impatti ambjentali ferm inqas b’saħħithom. Ir-riżorsi 
kollha huma mmaniġġjati b’mod sostenibbli, mill-materja prima sal-enerġija, l-ilma, l-ajra, l-
art u l-ħamrija. Il-miri fil-kuntest tat-tibdil fil-klima ntlaħqu, filwaqt li l-bijodiversità u s-
servizzi tal-ekosistema li din tirfed ġew protetti, ingħataw l-importanza xierqa u ġew 
riġenerati b’mod sostanzjali.

Xi wħud jistgħu jikkonkludu li l-miri u l-politiki tagħna dwar it-tibdil fil-klima huma 
biżżejjed biex ipoġġuna fit-triq it-tajba li twassal għas-sostenibilità u għal-kisba ta’ din il-
viżjoni. Fil-verità dan mhuwiex biżżejjed. L-effiċjenza tar-riżorsi hija kunċett wiesa’ ħafna, 
liema kunċett jiġbor fih ir-riżorsi naturali tagħna kollha. Għalhekk, il-Kummissjoni tagħmel 
sew li żżomm moħħha miftuħ għal kollox. Il-pjan direzzjonali jindirizza l-kwistjonijiet li 
suppost: huwa għandu l-għan li jżid il-konsum u l-produzzjoni sostenibbli, ibiddel l-iskart 
f’riżorsa, jappoġġja r-riċerka u l-innovazzjoni, ineħħi gradwalment is-sussidji li qed 
jikkawżaw ħsara ambjentali, jagħti l-importanza dovuta lis-servizzi tal-ekosistema, jindirizza 
t-telf tal-bijodiversità, jimxi lejn ekonomija ċirkolari, jara li jkun hemm standards ta’ kwalità 
tajba għall-ilma u l-arja, jara li ma jkun hemm l-ebda teħid nett ta’ art sal-2050, jikseb status 
ambjentali tajjeb għall-ilmijiet marittimi kollha fl-UE, u jara li s-sajd iseħħ fi ħdan l-ogħla 
rendimenti sostenibbli sal-2015.

Hekk kif, ġustament, tindika l-Kummissjoni, f’pajjiżi industrijalizzati l-ikel, l-
akkomodazzjoni u l-mobilità jikkontribwixxu għal 70-80% tal-impatti ambjentali kollha taċ-
ċiklu tal-ħajja. Huwa għalhekk li għandhom jingħataw attenzjoni partikolari, u għandhom jiġu 
indirizzati b’mod olistiku permezz ta’ leġiżlazzjoni li tirrigwarda l-klima u l-enerġija kif ukoll 
permezz ta’ inizjattivi biex jiġu indirizzati l-użi kollha tar-riżorsi.

It-triq ’il quddiem

L-analiżi tal-pjan direzzjonali hija waħda eċċellenti. Iżda l-azzjoni li għandna nieħdu għandha 
tkopri diversi aspetti biex inkunu nistgħu nilħqu l-viżjoni li ġiet stabbilita. Jidher li l-
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Kummissjoni Ewropea qiegħda toqgħod pjuttost attenta fil-firxa ta’ strumenti politiċi li 
tipproponi. L-ambizzjoni fil-viżjoni mhijiex riflessa fl-istrumenti. Filwaqt li, sfortunatament, 
il-pjan direzzjonali ma jispeċifikax l-istrumenti leġiżlattivi li jistgħu jintużaw, lanqas ma 
jiċċara biżżejjed l-irwol tan-negozju Ewropew. Wara kollox, sa ċertu punt, huma l-kumpaniji 
tagħna li se jkunu qed jimplimentaw it-tibdil meħtieġ. Biex it-tranżizzjoni sseħħ mill-iktar fis, 
is-soċjetà tan-negozju għandha tiġi involuta ferm iktar. Flimkien mal-industrija għandu 
jitħejja pjan dettaljat għat-tranżizzjoni, pereżempju fil-kuntest tal-Pjattaforma tal-UE għall-
Bidla lejn l-Użu Effiċjenti tar-Riżorsi tal-futur.

Dgħufija oħra hija l-irwol tal-Istati Membri. Qed jaqgħu lura fl-implimentazzjoni tal-politika 
tal-UE u fl-iżvilupp tal-politiki nazzjonali dwar ir-riżorsi. Il-Kummissjoni għandha tagħti 
ħafna iktar importanza lil din il-problema. Mod wieħed kif din il-problema tista’ tiġi ttrattata 
huwa billi l-użu tar-riżorsi b’effiċjenza jiġi inkluż fis-Semestru Ewropew għall-koordinament 
tal-politika ekonomika. Meta titqies l-importanza ekonomika tal-użu tar-riżorsi b’effiċjenza, 
dan kollu japplika perfettament għal kriterji oħrajn. Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha toffri appoġġ evidenti għall-iżvilupp ta’ politiki nazzjonali dwar l-użu tar-riżorsi 
b’effiċjenza.

Se jkun hemm ukoll il-ħtieġa ta’ bidla fis-sistema ta’ tassazzjoni, fejn taxxa ma tiġix iktar 
imposta abbażi tax-xogħol imwettaq, iżda abbażi tal-ambjent u r-riżorsi. Dan mhuwiex 
essenzjali biss mill-perspettiva tal-użu tar-riżorsi, iżda wkoll mill-perspettiva fiskali: fis-snin 
li ġejjin, se nitħabtu ma’ bażi għat-taxxa li se tonqos hekk kif il-popolazzjoni se tibda tixjieħ 
iktar u se jkun hawn il-ħtieġa ta’ sorsi ġodda ta’ dħul  Għandna wkoll nibdew nieħdu bis-
serjetà il-proċess għat-tneħħija gradwali tas-sussidji li qed jikkawżaw ħsara ambjentali. Huma 
tnejn l-okkażjonijiet meta dawn is-sussidji jkunu ta’ piż għall-baġits tagħna: l-ewwel meta 
jitħallsu l-flus, mbagħad, fil-futur imbiegħed, meta jkollna nsibu soluzzjoni għad-dannu 
ambjentali li jkun sar.

Huwa importanti li l-frott tal-benefiċċji ekonomiċi kollha ta’ din it-tranżizzjoni jinħasad mill-
iktar fis possibbli. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta mill-iktar fis proposti li jistgħu 
joħolqu suq intern reali għall-prodotti ekoloġiċi li għandu jtejjeb il-pożizzjoni tal-kumpaniji li 
jinvestu fl-użu tar-riżorsi b’effiċjenza. Dan għandu jinkludi skemi ta’ ekotikkettar u rekwiżiti 
ta’ ekodisinn imtejba, u regoli komuni dwar l-akkwist pubbliku ekoloġiku. Il-possibilitajiet 
bir-regoli ġodda dwar l-ekodisinn jidhru partikolarment promettenti.

Biex tinkiseb it-trasformazzjoni lejn Ewropa li tuża r-riżorsi b’effiċjenza, huwa essenzjali li 
jiġu stabbiliti miri. Dawn il-miri għandhom ikunu funzjonali u li jistgħu jitkejlu. L-ideali jkun 
li nersqu lejn mira ġenerali waħda u indikatur ġenerali wieħed li jirriflettu l-progress tal-UE 
fit-totalità tagħha. Huwa importanti ħafna li dawn ikunu jirriflettu l-impronta tar-riżorsi kollha 
tal-UE, inklużi r-riżorsi li jintużaw lil hinn mill-UE. Il-Kummissjoni għandha raġun 
tikkonkludi li jeħtieġ li jsir iktar xogħol qabel ma jkollna sett komplut ta’ indikaturi meħtieġa, 
u l-konsultazzjoni estensiva mal-partijiet interessati prevista mill-Kummissjoni għalhekk 
tintlaqa’ bi pjaċir. Iżda ma nistgħux naħlu ħin, u ta’ min isemmi li diġà sar ħafna xogħol f’dan 
ir-rigward mill-Istati Membri u pereżempju mill-Eurostat, mill-Aġenzija Ewropea għall-
Ambjent u miċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka. Indikaturi għall-iskart, għall-kwalità tal-arja, 
tal-ilma u tal-art huma disponibbli diġà. Huwa essenzjali li minn issa nibdew nużaw dawn l-
indikaturi biex inkejlu l-progress miksub għas-sottomiri li nistgħu nistabbilixxu issa minflok 
fl-2013.
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Fl-istess ħin, għandna nibdew bi proġetti pilota biex nersqu lejn ekonomija ċirkolari f’oqsma 
fejn il-ħtieġa hija l-ikbar u fejn jeżistu possibilitajiet, kif inhuwa l-każ tal-fosfru.

L-irwol tal-Parlament Ewropew

Il-Parlament Ewropew għandu rwol deċiżiv fir-rigward ta’ Ewropa li tuża r-riżorsi 
b’effiċjenza u fir-rigward tat-trasformazzjoni tal-ekonomija tagħna. L-interess vestit, li jiffoka 
fuq il-ħtiġijiet ta’ qligħ ekonomiku fil-futur qarib, għandu jiġi miġġieled. Iżda mhuwiex biss fi 
ħdan is-soċjetà tan-negozji li dawn l-interessi vestiti kultant ikollhom rwol konservattiv. Fi 
ħdan il-Kummissjoni Ewropea kien hemm ġlied sinifikanti dwar fejn, fl-aġenda politika, 
għandu jitniżżel il-punt dwar l-użu tar-riżorsi b’effiċjenza u dwar il-pjan direzzjonali.

Il-Parlament Ewropew għandu jara lil hinn minn dan il-qligħ ekonomiku fil-futur qarib u 
jiffoka fuq il-futur. Dik hija r-responsabilità tagħna bħala politiċi.

Huwa f’idejn il-Parlament Ewropew li jidentifika u jippromwovi l-possibilitajiet biex titħaffef 
it-tranżizzjoni għal Ewropa li tuża r-riżorsi b’effiċjenza. Il-membri tal-Parlament Ewropew 
għandhom ukoll jikkonvinċu lill-kontropartijiet nazzjonali tagħhom dwar l-importanza tal-
kwistjoni biex b’hekk jiġi żgurat li hija tingħata importanza wkoll fl-aġenda politika tal-Istati 
Membri mhux biss fi Brussell.

Wara l-konsultazzjoni estensiva tal-partijiet interessati mal-Kummissjoni u wara d-
diskussjonijiet tiegħi mar-rappreżentanti tan-negozji Ewropej, l-NGOs u l-Istati Membri, 
konklużjoni waħda hija evidenti. Hemm il-ħtieġa ta’ politika konsistenti tal-UE u viżjoni 
definita b’mod ċar għall-futur. Viżjoni ċara tgħin biex in-negozji jkollhom idea ċara tal-
għanijiet li għandhom jintlaħqu fil-futur imbiegħed. Politika Ewropea konsistenti, immexxija 
mill-aħjar indikaturi u miri disponibbli, se tipprovdihom bis-sens ta’ sigurtà li għandhom 
bżonn biex b’hekk isir l-investiment meħtieġ biex iżommu l-pożizzjoni kompetittiva tagħhom.

Il-Parlament Ewropew għandu juri r-responsabilità tiegħu mhux biss meta jappoġġja l-Pjan 
Direzzjonali għal Ewropa li tuża r-Riżorsi b’Effiċjenza u meta jippromwovi azzjoni fejn diġà 
hija possibbli, iżda wkoll meta jittratta l-miżuri konkreti li se nkunu qed naffrontaw fis-snin li 
ġejjin tal-mandat tagħna. Ir-reviżjonijiet kontinwi tal-politiki agrikoli, tas-sajd u dawk 
reġjonali naturalment huma parti minn din l-istrateġija. Huwa ta’ importanza assoluta li s-
Seba’ Programm ta’ Azzjoni Ambjentali li ġej se jiffoka fuq il-kunċett tal-użu tar-riżorsi 
b’effiċjenza u li l-kunċett ikompli jiġi żviluppat fil-Pjan ta’ Azzjoni għall-Konsum u l-
Produzzjoni Sostenibbli li ġej.

Il-Parlament għandu jenfasizza s-sens ta’ urġenza fl-użu tar-riżorsi b’effiċjenza. Huwa ovvju 
li m’aħniex f’pożizzjoni li ma nagħtux l-importanza dovuta lill-irwol kruċjali li l-iskarsezza 
tar-riżorsi se jkollha għall-benessri tagħna fil-futur. Għaldaqstant, għandna nkomplu 
niżviluppaw l-istrateġija kemm fil-livell Ewropew, kif ukoll, b’mod iktar kruċjali, fil-livell 
tal-Istati Membri, u b’mod konsistenti għandna nintegraw l-użu tar-riżorsi b’effiċjenza 
f’politiki oħrajn.
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