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Id-Dgħjufija tal-Programm LIFE: L-evitar ta’ elementi mhux sostenibbli tal-
Qafas Finanzjarju Multiannwali (QFM)

Il-mixja lejn ekonomija sostenibbli, dekarbonizzata, rikka fil-bijodiversità, li tuża r-riżorsi 
b’effiċjenza u inklużiva ma teħtiġx biss li l-fondi kollha jiġu mmirati lejn għanijiet rispettivi, 
iżda teħtieġ ukoll salvagwardji sabiex jiġi żgurat li l-ebda fondi ma jintużaw b’mod 
kontroproduttiv u li jikkomprometti l-għan ewlieni. 
Mingħajr ma tiġi kkontestata l-ħtieġa għal proġetti infrastrutturali kbar ikkofinanzjati mill-
UE, diversi eżempji juru li l-kunsiderazzjonijiet ambjentali ma tqiegħdux fuq l-istess livell fl-
analiżi tal-benefiċċji ta’ proġett jew ta’ programm. Appoġġ finanzjarju “inkoerenti” bħal dan 
ivarja minn infiq għall-bini ta’ toroq f’żoni rikki fil-bijodiversità u għal miżuri tat-trasport 
b’impatt kbir ta’ CO2, sa fondi li jillimitaw lis-soċjetajiet tagħna għal infrastruttura mhux 
sostenibbli (bħal miżbliet) jew għal żieda fil-kapaċità tas-sajd f’żoni bi stokkijiet tal-ħut 
sfruttati ż-żejjed.1 Fil-perjodu finanzjarju attwali, madwar 51 % tan-nefqa tal-infrastruttura 
kienet iddedikata għall-bini ta’ ajruporti jew toroq, meta mqabbla ma’ 29 % għal ferroviji u 
1 % għal netwerks ta’ trasport intelliġenti. 2

Il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u l-Kunsill f’diversi okkażjonijiet impenjaw ruħhom 
biex ineħħu b’mod gradwali s-sussidji li jikkawżaw dannu lill-ambjent.3 Id-definizzjoni ta’ 
dan il-kunċett hija diffikultuża u għandha tqis il-kuntest tal-iżvilupp reġjonali. M’hemmx 
dubju, madankollu, li investimenti inkompatibbli jnaqqsu l-valur miżjud potenzjali tal-
finanzjament tal-UE u għandhom jiġu mnaqqsa b’mod rigoruż. 
Mekkaniżmi differenti ta’ reżistenza (“proofing”) ambjentali, tal-bijodiversità jew klimatiċi 
japplikaw attwalment jew huma previsti fil-proposti tal-QFM tal-Kummissjoni:
 Reżistenza għat-tibdil fl-ambjent u fil-klima: Fid-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal li 

jakkumpanja l-proposta tal-QFM tagħha, il-Kummissjoni tirreferi għal Valutazzjonijiet 
Ambjentali Strateġiċi - SEA (għal programmi) u Valutazzjonijiet tal-Impatt Ambjentali -
VIA (għal proġetti) bħala l-għodda ewlenija ta’ reżistenza għat-tibdil fl-ambjent u fil-
klima.

 Kundizzjonalità ex ante fuq qafas SEA/VIA: Waħda mill-kundizzjonalitajiet ġenerali 
ex ante għall-fondi tal-Qafas Strateġiku Komuni (CSF) teħtieġ l-eżistenza ta’ mekkaniżmu 

                                               
1 Fid-dokument ta’ ħidma tal-persunal li jakkumpanja l-proposta tal-QFM tagħha, il-Kummissjoni tirreferi għall-
finanzjament ta’ ajruporti ġodda taħt fondi ta’ koeżjoni u għall-appoġġ għal irrigazzjoni eċċessiv u 
frammentazzjoni tal-art skont il-Pjanijiet għall-Iżvilupp Rurali bħala eżempji ta’ attivitajiet li seta’ kellhom 
impatti ambjentali jew klimatiċi negattivi jew prattiċi konsolidati mhux sostenibbli. Il-kontribuzzjoni ta’ sussidji 
tas-sajd għaż-żamma artifiċjali tal-kapaċità żejda tas-sajd ġiet rikonoxxuta fil-Green Paper tal-Kummissjoni  
“Riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd” COM(2009)163, kif ukoll fir-Rapport Speċjali Nru 12/2011 tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri. Minbarra l-istudju tal-PE dwar is-Sussidji tal-UE għal prattiki li jniġġsu u insostenibbli, 
DĠ IPOL, Frar 2011, ħafna studji oħra jittrattaw dan is-suġġett.
2 Sussidji tal-UE għal prattiki ta’ tniġġis u insostenibbli, DĠ IPOL, Frar 2011, paġna 42.
3 INI/2009/2152 dwar White Paper “L-adattament għat-tibdil fil-klima”; Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-
Ambjent minn Ottubru 2009 u Diċembru 2010; L-Istrateġija Ewropa 2020 COM(2010)2020; Analiżi ta’ nofs il-
perjodu tas-Sitt Programm ta’ Azzjoni Ambjentali Komunitarju COM(2007)225; KE (2006): L-Istrateġija 
Mġedda tal-UE għal Żvilupp Sostenibbli, Internazzjonalment: Pjan Strateġiku għal Bijodiversità 2011-2020 
(Nagoya), id-Dikjarazzjoni tal-G20 f’Pittsburgh 2009.
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li jiżgura l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni effettiva ta’ leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE 
relatata mal-VIA u s-SEA (CPR Anness IV).

 Politika ta’ Koeżjoni: Ir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni (CPR) jipprovdi 
għal kuntratti ta’ sħubija li jinkludu valutazzjoni tat-twettiq ta’ kundizzjonalitajiet ex ante 
u evalwazzjonijiet kif imsemmi hawn fuq u SEA fejn xieraq (l-Artikolu 14). Il-proġetti 
ewlenin għandha ssirilhom VIA u valutazzjoni tal-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil 
fil-klima (l-Artikolu 91).

 Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF), TEN-T, TEN-E: Fil-proposta tagħha tal-QFM, il-
Kummissjoni tissuġġerixxi kriterji tal-iżvilupp sostenibbli għal infrastruttura fiżika u tal-
IT skont il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Fil-proposti minnhom infushom, jissemmew 
proċeduri rilevanti għat-tnaqqis tal-impatt ambjentali relatati ma’ TEN-T (l-Artikolu 42) u 
TEN-E (l-Artikolu 8). F’dak li jirrigwarda l-kostruzzjoni tat-toroq iffinanzjat mis-CEF, 
dan għandu jiġi appoġġjat biss f’pajjiżi tal-fond ta’ koeżjoni (inqas minn EUR 10 biljun 
delimitati mill-Fond ta’ Koeżjoni) u biss għal sezzjonijiet minn toroq transkonfinali. Skont 
il-Politika ta’ Koeżjoni, il-kofinanzjament għat-toroq jibqa’ jkun possibbli (CEF, l-
Artikolu 11 (3)). Il-linji gwida TEN-E jipprovdu bħala kriterji għall-għażla ta’ proġetti ta’ 
interess komuni l-wiri ta’ vijabbiltà ambjentali kif ukoll is-sostenibbiltà pereżempju 
permezz tat-trażmissjoni ta’ ġenerazzjoni li tiġġedded (l-Artikolu 4).

 FAEŻR: Il-proposta għal Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali tinkludi 
diversi dispożizzjonijiet ġodda sabiex tiġi evitata ħsara lill-ambjent bħall-kundizzjonijiet 
dwar it-tnaqqis tal-użu tal-ilma meta jsir finanzjament tas-sistemi ta’ irrigazzjoni.4 Il-
kundizzjonalitajiet speċifiċi ex ante fl-Anness IV tal-FAEŻR għandhom ukoll l-għan li 
jiżguraw li tkun fis-seħħ sistema regolatorja sabiex jiġu evitati impatti negattivi fuq l-
ambjent.

 Sussidji għas-sajd: Il-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd propost jeskludi finanzjament 
għal ċerti attivitajiet li jikkontribwixxi potenzjalment għal kapaċità żejda, bħall-appoġġ 
għall-kostruzzjoni ta’ portijiet ġodda, swali ġodda ta’ rkant jew għal tibdil tal-magna (l-
Artikoli 39, 41). L-Artikolu 13 jistabbilixxi li operazzjonijiet li jżidu l-kapaċità tas-sajd ta’ 
bastiment mhumiex eliġibbli skont il-FEMS. Dan ma jirriflettix l-impatti negattivi taż-
żamma tal-kapaċitajiet tas-sajd fil-livell attwali. Diversi investimenti li potenzjalment 
itejbu l-kapaċità jew jikkawżaw dannu lill-ambjent xorta jiġu appoġġjati (l-ipproċessar, 
miżuri ta’ kummerċjalizzazzjoni, titjib u modernizzazzjoni tal-portijiet, l-akkwakultura). 
Il-kundizzjonalitajiet speċifiċi ex ante ġenerali u relatati mal-ambjent (l-Anness III tal-
FEMS), inkluż dwar il-kapaċità amministrattiva biex ikun hemm konformità mar-
rekwiżiti għall-ġbir tad-dejta stabbiliti fir-regolament propost tal-PKS, se jgħinu wkoll 
biex jiġu evitati impatti negattivi fuq is-sostenibilità tas-sajd tal-UE.

 Natura 2000: Fil-Komunikazzjoni tagħha “Il-Finanzjament ta’ Natura 2000”, il-
Kummissjoni timpenja ruħha li tkompli taħdem mal-Istati Membri biex tiżgura li l-fondi 
tal-UE ma jintużawx biex issir ħsara liż-żoni tan-Natura 2000. Dan jinkludi l-
applikazzjoni korretta tas-salvagwardji proċedurali għal pjanijiet u proġetti li 
x’aktarx jaffettwaw lil Natura 2000 b’mod sinifikanti, skont l-Artikolu 6(3) u (4) tad-
Direttiva dwar il-Ħabitats, inkluż fir-rigward ta’ proġetti infrastrutturali kbar. Din ir-

                                               
4 Ara r-Regolament dwar l-Iżvilupp Rurali, l-Artikolu 46(1); Żieda taż-żona irrigata: l-Artikolu 46(3); Limiti 
għall-investimenti: l-Artikolu 18(2).
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reżistenza għall-bijodiversità (“biodiversity proofing”) hija meqjusa bħala għodda 
essenzjali għall-integrazzjoni.

Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-QFM, il-Parlament Ewropew jappoġġja l-idea li l-finanzjament 
kollu tal-UE għandu jwassal għal titjib fl-istat ġenerali tal-ambjent Ewropew u jipproponi 
għalhekk li l-effetti pożittivi u negattivi fuq il-klima u l-ambjent tal-fondi tal-UE għandhom 
jiġu analizzati fuq livelli aggregati.

Fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar Pjan direzzjonali għal ekonomija kompetittiva b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju fl-2050 il-Parlament jitlob għal konsistenza mal-prijoritajiet Pjan 
Direzzjonali għall-investimenti ġodda maħsuba għall-infrastruttura tat-trasport, filwaqt li 
jfakkar li l-EUR 1.5 triljun matul l-għoxrin sena li ġejjin bejn l-2010 u l-2030 mitluba mill-
Kummissjoni huma fir-riskju li ma jiġux allokati fi prijoritajiet adegwati ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju. Il-Parlament għalhekk jenfasizza l-bżonn ta’ baġit infrastrutturali 
tal-UE li jkun ‘ekoloġiku’, speċjalment fir-rigward tal-Fondi Strutturali u l-Fond ta’ Koeżjoni. 
Barra minn hekk, il-PE fost l-oħrajn jitlob li ssir azzjoni koordinata bil-għan li tidentifika u 
tneħħi gradwalment is-sussidji kollha li jikkawżaw dannu lill-ambjent sal-2020.
Il-kategoriji ewlenin ta’ nfiq tal-baġit tal-UE, taħt il-politika ta’ koeżjoni u agrikola, ġew 
analizzati diversi drabi b’mod komprensiv tul l-aħħar deċennji. Għall-ewwel darba, il-
Parlament huwa msieħeb ugwali fil-proċess leġiżlattiv ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet għall-fondi 
ewlenin kollha tal-UE. Ix-xhur li ġejjin se juru jekk in-negozjati attwali humiex se jkunu 
kapaċi jiżguraw li l-bosta “lezzjonijiet li tgħallimna” mill-aħħar perjodi ta’ finanzjament fuq 
riżorsi allokati ħażin u li ntnefqu b’mod inkoerenti jkunu tassew riflessi fil-fondi riformati taħt 
l-QFM li jmiss.

Punti ta’ kunsiderazzjoni

1. Ir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni jinkludi l-obbligu li l-leġiżlazzjoni tal-
VIA U SEA tiġi implimentata u applikata b’mod effettiv bħala kundizzjonalità ġenerali 
ex ante. Dan se jkun biżżejjed sabiex kemm jista’ jkun jiġi evitat l-infiq li jikkawża dannu lill-
ambjent? Kif jista’ jiġi żgurat li VIA/SEA msaħħa tkun diġà applikata matul il-
fażijiet preparatorji (qabel l-2014) għal kuntratti ta’ sħubija u programmi operazzjonali? 
Liema miżuri ulterjuri għandhom jittieħdu sabiex jiġi evitat aktar finanzjament għal 
infrastruttura li ma tkunx aktar adattata għal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE u l-miri tas-
sostenibbiltà?

2. Attwalment, il-VIA u s-SEA ma jistgħux jimpedixxu b’mod effettiv l-infiq b’konsegwenzi 
negattivi fuq il-klima u l-ambjent. Fl-abbozz tar-riżoluzzjoni tiegħu dwar is-7 Programm ta’ 
Azzjoni Ambjentali, il-kumitat ENVI jitlob għal reviżjoni tad-direttiva dwar il-VIA – din 
ir-reviżjoni hija prevista mill-Kummissjoni għall-2012. Liema bidliet sistemiċi ma jistgħux 
isiru fid-direttivi iżda għandhom jiddaħħlu fir-regoli ta’ finanzjament tal-fondi tal-QFM 
diskussi attwalment?

3. Il-Parlament Ewropew talab fir-Riżoluzzjoni tal-QFM tiegħu li jsir eżami tal-infiq 
ambjentali u klimatiku fuq livell aggregat. L-hekk imsejħa metodoloġija tal-“markatur ta’ 
Rio” hija proposta biex tittraċċa infiq “pożittiv” għall-klima, l-ambjent u l-bijodiversità iżda 
ma tikkunsidrax l-infiq “negattiv”. Kif tista’ tiġi mtejba din is-sitwazzjoni? 
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4. Ġie osservat li l-element ta’ importanza attwali ta’ tkabbir fuq perjodu ta’ żmien qasir, 
b’mod partikolari f’dawk il-pajjiżi l-aktar milquta minn djun u kriżijiet ekonomiċi, kellu 
konsegwenzi sinifikanti fuq il-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni għal proġetti ta’ infrastruttura 
kbar u fuq kunsiderazzjonijiet ta’ sostenibbiltà, b’mod ġenerali. Kif jista’ l-QFM li jmiss 
jikkontribwixxi sabiex jimpedixxi b’mod definittiv dawk id-deċiżjonijiet ta’ investiment 
mhux sostenibbli u li ma jħarsux ’il quddiem li jittieħdu bl-appoġġ tal-fondi tal-UE?


