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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma, qabel l-adozzjoni ta' 
approċċ globali neċessarju għall-isfidi Ewropej rigward l-ilma

(2011/2297(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-
ilma1 (‘id-WFD’),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/118/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ 
Diċembru 2006 dwar il-protezzjoni tal-ilma ta' taħt l-art kontra t-tniġġis u d-deterjorament 
(‘id-Direttiva dwar l-Ilma ta’ Taħt l-Art’)2;

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2008/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Diċembru 2008 dwar standards ta’ kwalità ambjentali fil-qasam tal-politika tal-
ilma, li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 82/176/KEE, 
83/513/KEE, 84/156/KEE, 84/491/KEE, 86/280/KEE u li temenda d-
Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill3 (‘l-EQSD’),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 91/271/KEE tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 1991 dwar it-
trattament tal-ilmijiet urbani skartati4 (‘il-UWWTD’),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 91/676/KEE tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 1991 dwar il-
protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli5 (‘id-
Direttiva dwar in-Nitrati’),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2007/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2007 dwar il-valutazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskji tal-għargħar6 (‘id-
Direttiva dwar l-Għargħar’),

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-
Restrizzjoni tal-Kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija tal-Kimiċi Ewropea, u li 
jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
793/93/KEE u u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1488/94 kif ukoll id-Direttiva 
tal-Kunsill 76/769/KEE u d-Direttivi tal-Kummissjoni 91/155/KEE, 93/67/KEE, 
93/105/KE u 2000/21/KE7 (‘ir-Regolament REACH’),

                                               
1 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.
2 ĠU L 372, 27.12.2006, p. 19.
3 ĠU L 348, 24.12.2008, p. 84.
4 ĠU L 135 30.5.1991, p. 40.
5 ĠU L 375, 31.12.1991, p. 1.
6 ĠU L 288, 6.11.2007, p. 27.
7 ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.
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– wara li kkunsidra l-‘Blueprint għall-protezzjoni tar-riżorsi tal-ilma tal-Ewropa’ li jmiss 
tal-Kummissjoni,

– wara li kkunsidra s-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar l-Ilma li jmiss,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Marzu 2012 dwar is-Sitt Forum Dinji 
dwar l-Ilma f’Marsilja mit-12 sas-17 ta' Marzu 20121,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Ottubru 2008 dwar l-indirizzar tal-isfida 
tal-iskarsezza tal-ilma u tan-nixfa fl-Unjoni Ewropea2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet (A7-0000/2012),

A. billi d-WFD stabbiliet qafas għall-protezzjoni u r-restawr tal-ilma nadif fl-UE u biex ikun 
żgurat l-użu fit-tul u sostenibbli tiegħu, iżda r-reviżjoni tal-Pjanijiet għall-Ġestjoni tal-
Baċiri tax-Xmajjar stabbiliti mill-Istati Membri kif rekwiżit mid-Direttiva tindika li numru 
sinifikanti ta’ korpi tal-ilma tal-UE mhumiex se jilħqu 'stat tajjeb' sal-2015 minħabba sfidi 
kemm antiki u kemm emerġenti;

B. billi l-ilma huwa essenzjali għall-ħajja u l-ġestjoni xierqa tal-ilma għandha rwol essenzjali 
fil-preservazzjoni tal-kapital naturali u s-servizzi tal-ekosistema tad-dinja, kif ukoll fl-
aspetti kollha tal-użu tar-riżorsi u l-produzzjoni ekonomika;

C. billi l-Ewropa qiegħda testratta madwar 13% biss tat-total ta’ ilma disponibbli tagħha, iżda 
r-riżorsi tal-ilma huma distribwiti b’mod inugwali ħafna fost ir-reġjuni Ewropej;

D. billi t-tendenzi fl-użu tal-ilma huma spiss insostenibbli minħabba prattiċi ineffiċjenti li 
jirriżultaw f’ħela ta’ ilma, u billi s-sistemi tal-infrastruttura tal-ilma huma spiss skaduti u 
hemm nuqqas ta’ informazzjoni dwar il-prestazzjoni u t-telf attwali;

L-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma: suċċessi u nuqqasijiet

1. Jirrikonoxxi li d-WFD hija bażi leġiżlattiva solida u ambizzjuża għall-ġestjoni integrata 
fit-tul tal-ilma fl-UE; jilqa’ t-titjib fil-kwalità tal-ilmijiet Ewropej u t-trattament tal-iskart 
tal-ilma fis-snin reċenti; jinnota madankollu li r-rata tal-implimentazzjoni kienet baxxa u 
inugwali fost l-Istati Membri u r-reġjuni u li jeħtieġ li jingħelbu diversi sfidi sabiex 
jintlaħaq ‘stat tajjeb’ mal-ilmijiet Ewropej kollha;

2. Jissottolinja li, filwaqt li l-punt fokali ewlieni għandu jkun l-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni attwali, jeżistu nuqqasijiet speċifiċi li jeħtieġ li jiġu solvuti mil-leġiżlazzjoni 
l-ġdida;

3. Jilqa’ l-‘Blueprint għall-protezzjoni tar-riżorsi tal-ilma tal-Ewropa’ li jmiss tal-
                                               
1 Testi adottati, P7_ TA(2012)0091.
2 ĠU C 9E, 15.1.2010, p. 33.
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Kummissjoni bħala r-rispons tal-politika tal-UE għall-isfidi attwali u futuri dwar l-ilma, 
bil-għan li tkun żgurata biżżejjed disponibbiltà ta’ ilma ta’ kwalità tajba għal użu 
sostenibbli u ġust tal-ilma sal-2050;

4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu azzjoni determinata biex iġġib fi tmiemu l-ksur tal-liġi tal-
UE mill-Istati Membri fil-qasam tal-ilma; jitlob fl-istess ħin li jiġu żviluppati u mqiegħda 
għad-dispożizzjoni linji gwida komprensivi u strumenti effettivi biex jitrawwem il-bini 
tal-kapaċità, jiġu żgurati kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd u sabiex l-Istati Membri 
jkunu mgħejuna jiksbu konformità aħjar fl-istadji futuri tal-implimentazzjoni tal-politika 
tal-ilma tal-UE, sabiex iwettqu l-impenji dwar il-politika tal-ilma;

L-Effiċjenza tal-Ilma u tar-Riżorsi

5. Jenfasizza r-rabta bejn il-produzzjoni tal-enerġija, l-effiċjenza tal-enerġja u s-sigurtà tal-
ilma; jinnota li jinħtieġu sforzi addizzjonali fil-livell Ewropew sabiex ikun żgurat li d-
domanda li dejjem tikber għall-enerġija ma tipperikolax is-sigurtà tal-ilma; jenfasizza li l-
użu tal-ilma għandu jkun ikkunsidrat fil-valutazzjoni tas-sostenibbiltà ta' sorsi tal-enerġija 
tradizzjonali kif ukoll dawk ta' karbonju baxx, inklużi b'mod partikolari l-bijokarburanti;

6. Jenfasizza li l-effiċjenza u s-sostenibbiltà tal-użu tal-ilma mis-settur tal-agrikoltura jistgħu 
jittejbu bl-introduzzjoni ta’ teknoloġiji u prattiċi innovattivi;

7. Jissottolinja li politika ta’ ġestjoni dwar is-sanità tal-ilma u l-iskart tal-ilma ambjentalment 
u ekonomikament b’saħħitha  għandha tindirizza t-tniġġis mis-sors qabel ma tgħaddi s-
sustanzi li jniġġsu kollha għal trattament fil-punt tar-rimi li jkun jiswa ħafna; 
jinkoraġġixxi l-użu tal-iskart tal-ilma u prodotti sekondarji tat-trattament fil-punt tar-rimi 
bħala riżorsa ġdida;

8. Jitlob biex il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma tkun aġġornata biex tqis b’mod xieraq l-
avvanzi teknoloġiċi għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ tal-ilma, biex tippermetti l-użu mill-
ġdid ekonomiku u effiċjenti tal-iskart tal-ilma trattat għat-tisqija, kif ukoll l-użu mill-ġdid 
tal-ilma tal-ħasil fid-djar; jitlob għal miżuri għall-monitoraġġ xieraq tal-kwalità kimika u 
bijoloġika tal-ilma riċiklat;

9. Jissottolinja l-importanza tal-ekodisinn, tal-apparati li jiffrankaw l-ilma u ta’ kejl għall-
effiċjenza tal-ilma fis-sistemi pubbliċi tal-ilma u fl-industrija;

L-Ilma u l-Ekosistemi

10. Jinnota li l-ilma huwa fil-qalba tal-biċċa l-kbira tas-servizzi tal-ekosistema u jenfasizza l-
importanza ta’ ġestjoni xierqa tal-ilma sabiex jintlaħqu l-miri tal-bijodiversità; 
jinkoraġġixxi r-riforestazzjoni u miżuri ta' restawr tal-artijiet mistagħdra fil-ġestjoni tar-
riżorsi tal-ilma; jitlob għal allinjament aħjar tal-objettivi tad-WFD man-Natura 2000;

11. Jenfasizza li l-ilma huwa partikolarment vulnerabbli għall-effetti tat-tibdil fil-klima, u dan 
jista' jwassal għal tnaqqis fil-kwantità u l-kwalità tal-ilma disponibbli, partikolarment tal-
ilma tax-xorb, kif ukoll għal żieda fil-frekwenza u l-intensità tal-għargħar u taż-żminijiet 
ta’ nixfa; jitlob biex il-politiki ta’ mitigazzjoni u ta' adattament tat-tibdil fil-klima jqisu kif 
jixraq l-impatt fuq ir-riżorsi tal-ilma; jissottolinja l-importanza ta' strateġiji ta' prevenzjoni 
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tar-riskju, ta' mitigazzjoni u ta' rispons bil-għan li jiġu evitati fenomeni estremi relatati 
mal-ilma;

12. Jinnota li l-ġestjoni integrata tar-riżorsi tal-ilma u l-ippjanar tal-art fl-iskala tal-baċiri tax-
xmajjar għandha tqis l-attivitajiet ekonomiċi li jiddependu fuq l-ilma u l-ħtiġijiet tal-ilma 
għall-utenti kollha, kif ukoll il-bżonn ta’ approċċ olistiku għall-iskarsezza tal-ilma, u 
għandha tiżgura s-sostenibbiltà tal-attivitajiet tal-bniedem fuq l-ilma;

L-Għarfien u l-Innovazzjoni

13. Jirrikonoxxi li l-qafas tal-politika tal-UE ppermetta l-ġbir ta’ dejta inqas frammentata 
dwar l-ilma kif ukoll monitoraġġ aħjar; jinnota madankollu n-nuqqas ta’ dejta affidabbli 
dwar il-kwantità tal-ilma, pereżempju dwar l-estrazzjoni u t-tnixxija ta’ ilma; jistieden lill-
Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, biex tiżviluppa sett 
ġdid ta’ indikaturi affidabbli dwar kontijiet tal-ilma; jissottolinja li l-bażi tal-għarfien 
għandha tintegra l-kunċett ta’ ‘flussi ambjentali’ u tqis is-servizzi tal-ekosistema sostnuti 
mill-ilma;

14. Jistieden lill-Kummissjoni, l-Istati Membri u partijiet interessati oħra relevanti biex 
jappoġġjaw is-Sħubija għall-Innovazzjoni Ewropea dwar l-Ilma bħala strument effettiv 
biex l-isforzi jkunu kkonċentrati fuq l-aqwa riċerka u innovazzjoni fid-dinja u biex 
jitneħħew l-ostakli li jfixklu t-trasferiment mgħaġġel tal-għarfien, tal-aħjar tekniki 
disponibbli u tal-avvanzi teknoloġiċi fis-suq;

L-Integrazzjoni tal-Ilma

15. Jenfasizza l-ħtieġa għal konsistenza aħjar u integrazzjoni aħjar tal-objettivi relatati mal-
ilma fil-leġiżlazzjoni fil-livelli tal-UE, nazzjonali u reġjonali; jitlob biex fit-tfassil tal-
oqsfa tal-politika agrikola komuni u tal-politika tal-koeżjoni tiġi kkunsidrata evalwazzjoni 
sħiħa tal-effetti fuq ir-riżorsi tal-ilma, sabiex tinkiseb konċentrazzjoni tematika tal-fondi 
disponibbli dwar il-kwistjonijiet tal-ilma u sabiex il-kwistjoni tal-ilma tkun integrata fl-
oqsma tal-politika kollha;

L-Ilma u l-Ekonomija 

16. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-prinċipji 
ta' ‘min iniġġes iħallas’ u ‘min juża jħallas’ permezz ta’ skemi trasparenti ta’ pprezzar li 
jimmiraw għal irkupru sħiħ tan-nefqa; jissottolinja madankollu li l-kwistjonijiet soċjali 
għandhom jiġu kkunsidrati fl-istabbiliment tat-tariffi tal-ilma għall-użu personali; 
jenfasizza li l-ipprezzar tal-ilma għandu jirrifletti l-impatt ambjentali tat-trattament tal-
iskart tal-ilma u jitlob lill-Kummissjoni sabiex tiżgura finanzjament xieraq għall-impjanti 
tat-trattament tal-iskart tal-ilma;

L-Ilma u s-Soċjetà

17. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tistimola d-djalogu intersettorjali u trawwem il-parteċipazzjoni 
sħiħa u trasparenti tal-komunitajiet lokali u l-partijiet interessati fil-livelli kollha fl-
iżvilupp tal-politika dwar l-ilma; jenfasizza l-importanza ta’ governanza effettiva fuq 
bosta livelli fil-qasam tal-ilma, l-amministrazzjoni tal-ilma u l-iskambju tal-aħjar prattiki;
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18. Jitlob għat-tisħiħ tal-kuxjenza pubblika dwar il-kwistjonijiet tal-ilma, sabiex ikun hemm 
għarfien aħjar tar-rabtiet bejn l-ilma, is-sanità, l-iġjene, is-saħħa, is-sikurezza tal-ikel, is-
sigurtà tal-ikel u l-prevenzjoni tad-diżastri lill-konsumaturi, l-operaturi tas-saħħa u dawk li 
jfasslu l-politika u jieħdu d-deċiżjonijiet; Jenfasizza r-rwol primarju tal-awtoritajiet 
reġjonali u lokali u tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-kampanji tal-ħolqien ta’ 
kuxjenza u fl-attivitajiet edukattivi;

L-Ilma u d-Dinja

19. Jilqa’ l-fatt li ntlaħaq kmieni l-Għan ta' Żvilupp tal-Millennju (MDG) tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar l-ilma għax-xorb sikur; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-
impenn tagħhom biex jilħqu l-MDG dwar is-sanità bażika u jikkunsidraw ir-riżultati 
relevanti tal-Konferenza Rio+20 dwar l-Iżvilupp Sostenibbli;

20. Jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet lokali biex jiddedikaw proporzjon tat-taxxi miġburin mill-
utenti għall-forniment tas-servizzi tal-ilma u tas-sanità għal miżuri ta’ kooperazzjoni 
deċentralizzata; jiġbed l-attenzjoni, bħala eżempju possibbli ta' promozzjoni, għall-
prinċipju tal-"1% solidarjetà għall-ilma", adottat minn uħud mill-Istati Membri;

°
° °

21. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-ilma huwa essenzjali għall-ħajja. Il-ġestjoni sostenibbli tiegħu hija essenzjali biex ikun 
żgurat li l-ekosistemi kollha jirċievu kwantità biżżejjed ta’ ilma ta’ kwalità tajba biex 
jiffunzjonaw kif suppost u jipprovdu servizzi essenzjali lis-sigurtà u s-sikurezza tal-ikel, lis-
saħħa tagħna, lis-soċjetà u lill-ekonomija tagħna; l-ilma huwa diskutibilment l-aktar 
importanti mill-beni pubbliċi kollha.

Madankollu, ir-riżorsi tal-ilma ħelu tal-Ewropa u tad-dinja jkunu fir-riskju jekk jiġu ġestiti lil 
hinn mil-limiti tas-sostenibbiltà; l-urbanizzazzjoni, it-tkabbir tal-popolazzjoni, il-konsum 
eċċessiv, it-tniġġis bijoloġiku u kimiku, l-alterazzjonijiet idromorfoloġiċi u t-tibdil fil-klima 
jagħmlu pressjoni li dejjem tiżdied fuq id-disponibbiltà u l-kwalità ta’ ilma sikur u sigur. It-
tkabbir ekonomiku tal-futur ma jistax jiġi sostnut sakemm ma jiġix diżakkoppjat mill-impatti 
ambjentali negattivi fuq l-ilma.

Kif aħna sejrin fl-Unjoni Ewropea? Il-leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-ilma tipprovdi qafas robust 
għal ġestjoni sostenibbli u effiċjenti tal-ilma; b’mod partikolari, id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma 
(WFD), adottata fl-2000, tista' tiġi kkunsidrata kisba importanti fil-politika Ewropea dwar l-
ilma. Permezz ta’ approċċ integrat li jiffoka fuq il-ġestjoni tal-ilma fil-livell tal-baċiri tax-
xmajjar, id-Direttiva testendi l-kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni tal-ilma għall-ilma tal-
wiċċ kollu u l-ilma ta' taħt l-art u tistabbilixxi mira għas-sostenibbiltà f’termini tal-‘istat 
tajjeb’ ekoloġiku, kimiku u kwantitattiv li jrid jintlaħaq mill-korpi tal-ilma Ewropej sal-2015.

Madankollu, ir-rata tal-implimentazzjoni tad-WFD kienet baxxa fost il-pajjiżi u r-reġjuni 
Ewropej, b'riżultati differerenti ħafna, u issa qiegħed jidher ċar li numru sinifikanti ta' korpi tal-
ilma tal-UE mhumiex se jilħqu 'stat tajjeb' sal-2015, minħabba sfidi kemm li ilhom jeżistu kif 
ukoll emerġenti;

F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni nidiet diversi valutazzjonijiet tas-sitwazzjoni tal-ilma fl-UE: il-
proċess se jirriżulta fi 'Blueprint għall-protezzjoni tar-riżorsi tal-ilma tal-Ewropa' li se jkun 
ippubblikat f'Novembru 2012. Il-Blueprint jaspira li jkun ir-rispons tal-politika tal-UE għall-
isfidi attwali u futuri dwar l-ilma, bil-għan li tkun żgurata biżżejjed disponibbiltà ta’ ilma ta’ 
kwalità tajba għall-użu sostenibbli u ġust tiegħu. Il-Blueprint se jkun il-kisba importanti dwar l-
ilma fuq il-Pjan Direzzjonali dwar l-Effiċjenza tar-Riżorsi fil-qafas tal-istrateġija Ewropa 2020, 
iżda se jmexxi l-politika fit-tul sal-2050.

Ir-Rapporteur tagħkom japprezza l-inizjattiva tal-Kummissjoni u jemmen li l-Parlament 
Ewropew għandu jagħti kontribut fundamentali għall-proċess li jwassal għall-istabbiliment tad-
direzzjoni futura tal-politika Ewropea dwar l-Ilma permezz tal-Blueprint. L-aktar triq 'il 
quddiem effettiva hija l-iffukar fuq l-implimentazzjoni, għaldaqstant dan ir-rapport janalizza l-
istat attwali tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma fl-Istati Membri, u 
jenfasizza s-suċċessi tagħha kif ukoll l-isfidi ewlenin li għandhom jingħelbu sabiex tittejjeb. 
Jidentifika wkoll nuqqasijiet importanti fil-politika li jeħtieġ li jkunu solvuti mil-leġiżlazzjoni l-
ġdida. 

Il-punti li ġejjin jiġbru fil-qosor is-sejbiet ewlenin ta' dan ir-rapport. 

 Enfasi partikolari għandha titqiegħed fuq id-dimensjoni reġjonali. L-Ewropa kollha 
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kemm hi testratta madwar 13% biss tat-total ta' ilma disponibbli tagħha, iżda d-
distribuzzjoni ġeografika tar-riżorsi hija inugwali u ħafna pajjiżi u reġjuni Ewropej huma 
soġġetti għal skarsezza kbira ta’ ilma; Ma jistax ikun hemm soluzzjoni waħda li tgħodd 
għal kulħadd: id-dimensjoni reġjonali u lokali għandha tissaħħaħ, il-partijiet interessati u 
l-komunitajiet lokali għandhom ikunu involuti fi proċess parteċipatorju fl-istadji kollha 
tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika, u l-Kummissjoni għandha trawwem il-bini tal-
kapaċità u tfassal linji gwida ċari għall-implimentazzjoni.

 Tinħtieġ dejta affidabbli, b’mod partikolari dwar il-kwantità tal-ilma. Filwaqt li l-
frammentazzjoni tad-dejta disponibbli, b’mod partikolari dwar il-kwalità tal-ilma, naqset 
grazzi għall-politika attwali, xorta baqa’ nuqqas qawwi ta’ għarfien dwar id-disponibbiltà 
tal-ilma. Huwa tal-akbar importanza li jkun stabbilit kemm jidħol u joħroġ ilma mill-baċiri 
tax-xmajjar u kemm jiġi estratt minn kull settur u li tkun imsaħħa s-Sistema ta’ 
Informazzjoni dwar l-Ilma għall-Ewropa (WISE). Jeħtieġ li jiġu żviluppati indikaturi 
ewlenin ġodda: dawn għandhom iqisu s-servizzi tal-ekosistema sostnuti mill-ilma u 
jintużaw biex jiġu stabbiliti miri li jistgħu jitkejlu, b'mod partikolari għall-effiċjenza tal-
ilma.

 Il-kwistjoni tal-ilma għandha tiġi ‘integrata’ fl-oqsma kollha tal-politika. Sabiex tinkiseb 
'ekonomija ekoloġika' li taħdem, hemm il-ħtieġa għal 'blueing' tal-oqsma kollha tal-
politika: objettivi relatati mal-ilma għandhom jiġu integrati fil-livelli kollha tal-
leġiżlazzjoni fil-livelli Ewropej, nazzjonali u reġjonali. Barra minn hekk, huwa importanti 
li jkun hemm tħabrik għal allinjament u armonizzazzjoni aħjar tal-istrumenti leġiżlattivi 
varji, pereżempju billi jitneħħew l-ikonsistenzi eżistenti bejn id-WFD, id-Direttiva dwar 
in-Nitrati, ir-Regolament REACH kif ukoll in-Natura 2000.

 Il-protezzjoni tal-ilma teħtieġ approċċ olistiku. Il-ħarsien tar-riżorsi tal-ilma, b'referenza 
partikolari għall-ilma tax-xorb, jeħtieġ li tiġi indirizzata minn perspettiva globali, billi jiġu 
kkunsidrati s-servizzi kollha tal-ekosistema sostnuti mill-ilma. Huwa ta’ importanza 
fundamentali li t-tniġġis ikun ikkontrollat mis-sors, sabiex sustanzi perikolużi ma 
jitħallewx jidħlu fl-ambjent u sabiex jitnaqqas il-piż fuq it-trattament tal-iskart tal-ilma. Il-
politiki ta’ mitigazzjoni u adattament tat-tibdil fil-klima għandhom dejjem iqisu l-impatt 
fuq ir-riżorsi tal-ilma u l-UE għandha tadotta approċċ olistiku lejn l-iskarsezza tal-ilma u 
ż-żminijiet ta' nixfa.

 Gwadanji kbar fl-effiċjenza tal-ilma jistgħu u għandhom isiru. L-effiċjenza tar-riżorsi hija 
inizjattiva ewlenija tal-Ewropa 2020, u l-effiċjenza tal-ilma għandha parti ċentrali fl-
istrateġija. Barra minn hekk, il-kwantità u l-kwalità tal-ilma ma jistgħux jinfirdu minn 
xulxin. Pereżempju, ir-rabta bejn l-enerġija u l-ilma hija kruċjali: skont studju riċenti 
mitlub mill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, is-settur tal-
enerġija jgħodd għal madwar 45% tal-estrazzjoni tal-ilma fl-UE u l-produzzjoni tal-
enerġija tista’ taffettwa l-kwalità tal-ilma u, bil-maqlub, l-enerġija hija użata fit-trattament 
tal-ilma: għandu jkun żgurat li d-domanda li dejjem tikber għall-enerġija ma tpoġġix 
pressjoni insostenibbli fuq ir-riżorsi tal-ilma. Barra minn hekk, tekniki u prattiki tat-tisqija 
ġodda, flimkien mal-pariri tal-bdiewa, jistgħu jtejbu l-effiċjenza tal-ilma fl-agrikoltura, 
estrattur kbir ieħor li jgħodd għal madwar 33% tal-użu tal-ilma (u li sehmu jista' jilħaq sa 
80% f'ċerti reġjuni tal-Ewropa tan-Nofsinhar). Il-kejl u l-ekodisinn jistgħu jrawmu l-
effiċjenza fis-sistemi pubbliċi tal-ilma u fl-industrija.
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 L-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ tal-ilma għandhom jiġu indirizzati mil-leġiżlazzjoni tal-UE.
B’mod partikolari f’reġjuni soġġetti għall-iskarsezza tal-ilma, l-użu mill-ġdid tal-ilma għal 
raġunijiet ta’ tisqija u fid-djar jista’ jkun strument importanti biex tinkiseb is-sigurtà tal-
ilma. Il-qafas leġiżlattiv għandu jindirizza b’mod espliċitu r-riċiklaġġ tal-ilma, billi jiġu 
kkunsidrati l-avvanzi teknoloġiċi li jippermettu l-monitoraġġ effettiv tal-kwalità tal-ilma 
riċiklat.

 Ir-riċerka u l-innovazzjoni għandhom jiġu promossi aktar. Il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri għandhom jagħmlu biżżejjed fondi disponibbli għal proġetti ta' riċerka dwar sistemi 
ta' ġbir tal-ilma tax-xita, teknoloġiji tal-kejl, metodi għall-monitoraġġ u t-tneħħija ta’ 
sustanzi kimiċi u bijoloġiċi li jniġġsu mis-sors u dawk imxerrdin, kif ukoll teknoloġiji għall-
konservazzjoni u l-effiċjenza tal-ilma f’żoni urbani u rurali. Is-Sħubija għall-Innovazzjoni 
Ewropea dwar l-Ilma li jmiss għandha tiġi appoġġjata mill-partijiet interessati kollha bħala 
l-għodda ideali għall-konċentrazzjoni tal-isforzi fuq l-innovazzjoni. 

 L-istrumenti ekonomiċi huma importanti biex jintlaħqu l-miri dwar l-ilma, b’mod 
partikolari fi żminijiet ta’ kriżi finanzjarja. Id-WFD diġà timmira għal ‘prezz ġust’, iżda 
jinħtieġu skemi ta’ pprezzar aktar trasparenti biex jiġi inkorporat l-irkupru tan-nefqa 
kollha u l-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ 'min iniġġes iħallas' u 'min juża jħallas'. 
Madankollu t-tariffi għandhom dejjem jikkunsidraw il-kwisjonijiet soċjali meta jiġi ttrattat 
l-użu personali tal-ilma. 

 Id-dimensjoni internazzjonali għandha tissaħħaħ. Filwaqt li ġiet imħabbra l-kisba 
antiċipata tal-Għan tal-Iżvilupp tal-Millennju tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-ilma għax-
xorb sikur, ’il fuq minn 800 miljun ruħ xorta jużaw ilma għax-xorb mhux sikur u l-mira 
dwar is-sanità bażika għadha ’l bogħod milli tintlaħaq. L-Ewropa għandha ssaħħaħ l-
impenji internazzjonali tagħha, b'mod partikolari fid-dawl tal-Konferenza Rio+20 dwar l-
Iżvilupp Sostenibbli li jmiss.

Fl-aħħarnett, tinħtieġ azzjoni deċiżiva fil-livell tal-UE biex jiġu indirizzati l-isfidi dwar l-ilma 
attwali u futuri kkonfrontati mill-kontinent tagħna. Ir-Rapporteur jistieden lill-Kummissjoni 
tinkorpora r-rakkomandazzjonijiet tal-politika li fih dan ir-rapport fit-tfassil tal-'Blueprint 
għall-protezzjoni tar-riżorsi tal-ilma tal-Ewropa' bħala kontribut importanti lejn politika dwar 
l-ilma aktar effettiva u integrata aħjar u kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd għall-
implimentazzjoni tagħha.


