
PR\1215528MT.docx PE652.387v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

2020/2077(INI)

12.10.2020

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-Pjan ta' Azzjoni ġdid għall-Ekonomija Ċirkolari
(2020/2077(INI))

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

Rapporteur: Jan Huitema

Rapporteur għal opinjoni (*):
Patrizia Toia, Committee on Industry, Research and Energy
Anna Cavazzini, Committee on Internal Market and Consumer Protection

(*) Kumitati assoċjati – Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura



PE652.387v02-00 2/12 PR\1215528MT.docx

MT

PR_INI

WERREJ

Paġna

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW ...............................3

NOTA SPJEGATTIVA ..............................................................................................................9



PR\1215528MT.docx 3/12 PE652.387v02-00

MT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Pjan ta' Azzjoni ġdid għall-Ekonomija Ċirkolari
(2020/2077(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Marzu 2020 bit-titolu 
"Pjan ta' Azzjoni ġdid dwar l-Ekonomija Ċirkolari: Għal Ewropea aktar nadifa u 
kompetittiva" (COM(2020)0098),

– wara li kkunsidra l-ewwel Pjan ta' Azzjoni tal-UE għal Ekonomija Ċirkolari mniedi fl-
2015 (il-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)) u l-
azzjonijiet meħuda fl-ambitu ta' dak il-pjan,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Lulju 2020 dwar l-Istrateġija għas-
Sostenibbiltà fir-rigward tas-Sustanzi Kimiċi1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2020 dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2018 dwar strateġija 
Ewropea għall-plastik f'ekonomija ċirkolari3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2018 dwar l-
implimentazzjoni tal-pakkett tal-ekonomija ċirkolari: alternattivi li jindirizzaw l-
interfaċċa bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-31 ta' Mejju 2018 dwar l-
implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn5,

– wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2019/904 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta' Ġunju 2019 dwar it-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent6,

– wara li kkunsidra r-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-iskart tal-UE, adottata fl-2018: id-
Direttiva (UE) 2018/851 tat-30 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttiva 2008/98/KE dwar 
l-iskart7; id-Direttiva (UE) 2018/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttiva 94/62/KE dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-
imballaġġ8; id-Direttiva (UE) 2018/850 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

1 Testi adottati, P9_TA(2020)0201.
2 Testi adottati, P9_TA(2020)0005.
3 ĠU C 433, 23.12.2019, p. 136.
4 ĠU C 433, 23.12.2019, p. 146.
5 ĠU C 76, 9.3.2020, p. 192.
6 ĠU L 155, 12.6.2019, p. 1.
7 ĠU L 150, 14.6.2018, p. 109.
8 ĠU L 150, 14.6.2018, p. 141.
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30 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttiva 1999/31/KE dwar ir-rimi ta' skart f'landfills9; u 
d-Direttiva (UE) 2018/849 li temenda d-Direttivi 2000/53/KE dwar vetturi li 
m'għadhomx jintużaw, 2006/66/KE dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u 
ta' akkumulaturi, 2012/19/UE dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku10,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Jannar 2017 dwar ir-
rwol tal-enerġija mill-iskart fl-ekonomija ċirkolari (COM(2017)0034),

– wara li kkunsidra l-Perspettiva Globali dwar ir-Riżorsi 2019 mill-Bord Internazzjonali 
tar-Riżorsi11,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, il-
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, il-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-Kumitat għall-Agrikoltura u l-
Iżvilupp Rurali,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel (A9-0000/2020),

A. billi sakemm ma nnaqqsux l-użu tagħna ta' riżorsi, id-dinja se tkun qed tikkonsma 
riżorsi bħallikieku hemm tliet pjaneti, u billi tnaqqis fl-użu globali tagħna ta' riżorsi 
naturali u fl-iskart huwa l-objettiv ġenerali tal-ekonomija ċirkolari;

B. billi sa 80 % tal-impatti ambjentali tal-prodotti huma ddeterminati matul il-fażi ta' 
disinn;

C. billi skont studju reċenti minn Cambridge Econometrics, l-ekonomija ċirkolari għandha 
l-potenzjal li żżid il-PDG tal-UE b'0,5 % oħra u toħloq madwar 700 000 impjieg ġdid 
sal-2030;

1. Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid tal-Kummissjoni għal Ekonomija Ċirkolari; jenfasizza l-
fatt li l-ekonomija ċirkolari hija essenzjali biex titnaqqas l-impronta ambjentali globali 
tal-konsum u l-produzzjoni tal-Ewropa, u biex jintlaħqu l-miri klimatiċi tal-Ftehim ta' 
Pariġi;

2. Jissottolinja li l-ekonomija ċirkolari tista' tipprovdi soluzzjonijiet għall-isfidi l-ġodda 
kkawżati u enfasizzati mill-kriżi tal-COVID-19 billi tnaqqas il-vulnerabbiltà tal-ktajjen 
tal-valur fl-UE u fuq livell globali;

3. Jemmen li ekonomija ċirkolari hija l-mod li bih l-UE u l-kumpaniji Ewropej jistgħu 
jibqgħu kompetittivi f'suq globali; iħeġġeġ, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jidderieġu l-investimenti biex jiżdiedu l-inizjattivi tal-ekonomija ċirkolari; 
jikkunsidra li l-pjan għall-irkupru ekonomiku tal-UE (Next Generation EU) għandu 
jintuża biex jiġu stabbiliti inizjattivi u infrastruttura marbuta mal-ekonomija ċirkolari;

9 ĠU L 150, 14.6.2018, p. 100.
10 ĠU L 150, 14.6.2018, p. 93.
11 https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook

https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook
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4. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi mira tal-UE għal tnaqqis fl-użu tal-materja prima 
ewlenija;

5. Jenfasizza l-opportunitajiet biex is-soluzzjonijiet tal-ekonomija ċirkolari u d-
diġitalizzazzjoni jingħaqdu flimkien; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jiżviluppaw politiki biex jiġu appoġġjati mudelli ta' negozju sostenibbli ġodda bbażati 
fuq approċċi ta' "prodott bħala servizz";

6. Jissottolinja l-ħtieġa li jinħolqu inċentivi ekonomiċi għall-innovazzjoni fis-soluzzjonijiet 
ċirkolari u jitlob l-appoġġ għal dan fl-istrateġija industrijali l-ġdida għall-Ewropa u l-
Istrateġija għall-SMEs; jenfasizza r-rwol speċifiku li l-SMEs (l-intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju) u n-negozji ġodda għandhom fit-tranżizzjoni għal ekonomija ċirkolari;

Qafas ta' politika għall-prodotti sostenibbli

7. Jissottolinja li l-prodotti sostenibbli għandhom isiru n-norma fis-suq tal-UE, u li tnaqqis 
fl-użu tar-riżorsi, iż-żamma tal-valur fl-ekonomija, il-prevenzjoni tal-iskart, it-tfassil li 
jelimina l-iskart u t-tniġġis ("design out of waste") u l-benefiċċji għall-konsumatur 
għandhom jiggwidaw il-qafas ta' politika għall-prodotti sostenibbli l-ġdid;

8. Japprova bis-sħiħ it-twessigħ tal-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn 
biex jinkludi prodotti mhux relatati mal-enerġija u li jiġu stabbiliti standards għad-
durabbiltà, l-użu mill-ġdid, il-possibbiltà ta' tiswija, it-titjib fil-kwalità, ir-riċiklabbiltà u 
l-effiċjenza fir-riżorsi u fl-enerġija, u jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposta 
għal dan fl-2021;

9. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex tipproponi miri marbuta mal-effiċjenza fir-riżorsi u 
l-impronta ambjentali għal kull kategorija ta' prodott u biex tintroduċi miri speċifiċi 
għall-prodotti għal kontenut riċiklat, filwaqt li jiġu żgurati l-prestazzjoni u s-sikurezza 
tal-prodotti kkonċernati;

10. Jappoġġja l-pjan li jiġu introdotti passaporti tal-prodotti diġitali sabiex il-kumpaniji u l-
konsumaturi jiġu megħjuna jimmonitorjaw l-impatti ambjentali ta' prodott tul il-katina 
tal-valur;

11. Jissottolinja l-objettiv li jintlaħqu ċikli ta' materjal mhux tossiku u jtenni l-pożizzjonijiet 
meħuda fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar l-Istrateġija għas-Sostenibbiltà fir-rigward tas-
Sustanzi Kimiċi;

12. Jenfasizza d-dritt tal-konsumaturi għal informazzjoni aktar preċiża u eżatta dwar l-
impatti ambjentali tal-prodotti u s-servizzi, u jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 
proposti biex tissostanzja l-pretensjonijiet ekoloġiċi permezz ta' metodi ta' kalkolu solidi 
u armonizzati;

13. Jappoġġja l-inizjattivi ppjanati biex jittejbu d-durabbiltà u l-possibbiltà ta' tiswija tal-
prodotti skont il-ġerarkija tal-iskart filwaqt li jissaħħu d-drittijiet tal-konsumatur; jilqa' 
għalhekk l-inizjattiva ppjanata għal "dritt għat-tiswija";

14. Jisottolinja l-ħtieġa li tingħata spinta lis-suq intern għal prodotti sostenibbli u jemmen li 
s-settur pubbliku għandu jwitti t-triq; jappoġġja l-istabbiliment ta' kriterji u miri minimi 
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obbligatorji għall-akkwist pubbliku ekoloġiku;

15. Jissottolinja l-ħtieġa li jiġi promoss riċiklaġġ ta' kwalità għolja u li jinżammu ċikli ta' 
materjali magħluqa nodfa u sostenibbli;

16. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw l-iżvilupp ta' teknoloġiji 
innovattivi ġodda, b'mod partikolari t-titjib fir-riċiklaġġ, it-teknoloġiji diġitali bħall-
blockchain li jistgħu jappoġġjaw l-iżvilupp tal-ekonomija ċirkolari permezz tal-
insegwiment, l-ittraċċar u l-immappjar tar-riżorsi;

17. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jitqiesu ċ-ċiklu tal-ħajja ta' prodott u l-impatt tal-prodotti nofshom 
lesti, il-parts tal-bdil u l-prodotti sekondarji tul il-katina tal-valur meta jiġu stabbiliti l-
istandards għall-prodotti; jikkunsidra li dawn għandhom jiġu stabbiliti permezz ta' 
proċess miftuħ, trasparenti, u bbażat fuq ix-xjenza, bl-involviment tal-partijiet 
ikkonċernati rilevanti;

18. Jisħaq fuq il-ħtieġa ta' koerenza politika u jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi b'mod 
kritiku l-politiki eżistenti biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi għall-proċessi ta' 
produzzjoni ċirkolari u l-mudelli ta' negozju;

Katini tal-valur tal-prodotti ewlenin: l-elettronika u l-ICT

19. Jappoġġja l-Inizjattiva tal-Elettronika Ċirkolari, li se tindirizza n-nuqqasijiet fid-
durabbiltà, id-disinn ċirkolari, il-prevenzjoni tal-iskart, u l-ġbir u r-riċiklaġġ tal-iskart; 
jitlob l-armonizzazzjoni tal-infrastruttura tar-riċiklaġġ għall-iskart ta' tagħmir elettriku u 
elettroniku fl-UE;

Katini tal-valur tal-prodotti ewlenin: il-batteriji u l-vetturi

20. Jissottolinja l-importanza ta' approċċ strateġiku għall-qafas leġiżlattiv għall-batteriji u l-
vetturi fil-kuntest tat-tranżizzjoni għal mobilità nadifa u l-politiki dwar materja prima 
kritika;

21. Jitlob qafas regolatorju ġdid għall-batteriji li jinkludi l-ekodisinn, titjib fil-ġbir, użu 
mill-ġdid u riċiklaġġ, irkupru ta' materjali ta' valur, informazzjoni għall-konsumatur, 
impatti ambjentali tul iċ-ċiklu tal-ħajja, u provvista sostenibbli;

Katini tal-valur tal-prodotti ewlenin: l-imballaġġ

22. Itenni l-objettiv li l-imballaġġ kollu jkun jista' jerġa' jintuża jew jiġi riċiklat b'mod 
ekonomikament vijabbli sal-2030 u jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta proposta 
leġiżlattiva mingħajr dewmien, inklużi miżuri biex jitnaqqas l-imballaġġ eċċessiv u jiġi 
promoss l-użu mill-ġdid;

23. Jissottolinja r-rwol essenzjali tal-imballaġġ għas-sikurezza tal-prodotti, b'mod 
partikolari s-sikurezza tal-ikel, u l-iġjene; jitlob lill-industrija, madankollu, timpenja 
ruħha biex tnaqqas l-ammont ta' imballaġġ li tipproduċi u li tiżviluppa soluzzjonijiet ta' 
imballaġġ aktar effiċjenti u ċirkolari, u jħeġġeġ inizjattivi bħall-Alleanza għall-Plastiks 
Ċirkolari;
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Katini tal-valur tal-prodotti ewlenin: il-plastik

24. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tindirizza l-mikroplastiċi b'mod komprensiv, inkluż billi 
tadotta eliminazzjoni gradwali tal-mikroplastiċi li jiġu miżjuda intenzjonalment u 
permezz ta' miżuri ġodda, inklużi miżuri regolatorji, kontra r-rilaxx mhux intenzjonat 
tal-plastik, pereżempju mit-tessuti, mit-tajers u mill-pellets tal-plastik; jisħaq fuq il-
ħtieġa li jingħalqu l-lakuni fl-għarfien xjentifiku dwar il-mikroplastiċi;

Katini tal-valur tal-prodotti ewlenin: it-tessuti

25. Jissottolinja l-importanza ta' strateġija tal-UE komprensiva ġdida għat-tessuti biex tiġi 
promossa s-sostenibbiltà fis-settur tat-tessuti tal-UE u biex tiġi indirizzata l-firxa sħiħa 
ta' impatti ambjentali tul il-katina tal-valur;

26. Jilqa' l-applikazzjoni tal-qafas ta' politika l-ġdid għall-prodotti dwar it-tessuti; jitlob, 
fost l-oħrajn, miżuri kontra t-telf tal-mikrofibra;

Katini tal-valur tal-prodotti ewlenin: il-kostruzzjoni u l-binjiet

27. Jistieden lill-Kummissjoni tintegra bis-sħiħ il-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari fil-
mewġa ta' rinnovazzjoni li jmiss;

Katini tal-valur tal-prodotti ewlenin: l-ikel, l-ilma u n-nutrijenti

28. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħmel proposti biex timplimenta l-għan li l-ħela tal-ikel 
jitnaqqas bin-nofs sal-2030;

29. Jenfasizza r-rwol importanti tal-prodotti b'bażi bijoloġika, inkluż irkupru aħjar tal-
bijoskart, fit-tranżizzjoni għal ekonomija ċirkolari newtrali fil-karbonju;

30. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri biex tagħlaq iċ-ċirku tan-nutrijenti agrikolu, u 
tippermetti l-użu akbar ta' demel tal-annimali riċiklat u nutrijenti organiċi oħra minflok 
fertilizzanti kimiċi, filwaqt li tqis il-ħarsien tal-ambjent u l-ekosistemi;

Anqas skart, aktar valur

31. Jissottolinja l-importanza li tingħata prijorità lill-prevenzjoni tal-iskart f'konformità mal-
ġerarkija tal-iskart tal-UE, u jistieden lill-Kummissjoni tipproponi miri ta' tnaqqis tal-
iskart vinkolanti speċifiċi u miri biex tiġi limitata l-ġenerazzjoni tal-iskart residwu;

32. Jemmen li prezzijiet mhux kompetittivi u nuqqas ta' materja prima sekondarja huma fost 
l-ostakli ewlenin għal ekonomija ċirkolari; jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta miżuri biex 
tagħmel il-materja prima sekondarja aktar kompetittiva, bħal inċentivi ekonomiċi, 
inklużi benefiċċji għal iffrankar ta' CO2, miżuri fiskali, akkwist pubbliku u l-
applikazzjoni ulterjuri tar-responsabbiltà estiża tal-produttur;

33. Japprova bis-sħiħ l-ambizzjoni li jiġi stabbilit suq tal-UE li jiffunzjona tajjeb għall-
materja prima sekondarja u jissottolinja li dan se jirrikjedi standards komuni; jistieden 
lill-Kummissjoni tipproponi kriterji għat-tmiem tal-iskart għall-flussi tal-iskart ewlenin;

34. Ifakkar fil-miri tal-iskart tal-UE u jissottolinja li l-Istati Membri, bħala l-ewwel prijorità, 
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jeħtiġilhom li jitbiegħdu mis-sistema tar-rimi f'landfill tal-iskart, f'konformità mal-
ġerarkija tal-iskart;

Nagħmlu ċ-ċirkolarità taħdem għan-nies, ir-reġjuni u l-bliet

35. Jirrikonoxxi r-rwol importanti li l-gvernijiet reġjonali u l-komunitajiet lokali għandhom 
fl-immaniġġjar tal-iskart; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja l-istabbiliment ta' ċentri 
għaċ-ċirkolarità fir-reġjuni Ewropej u l-komunitajiet lokali kollha;

Immexxu l-isforzi fuq livell globali

36. Jappoġġja l-ambizzjoni tal-Kummissjoni li tirrevedi r-Regolament dwar Vjeġġi ta' Skart 
sabiex il-problemi tal-iskart tal-UE ma jibqgħux jiġu esportati lejn pajjiżi terzi; jitlob 
lill-Kummissjoni tiffoka wkoll fuq inċentivi finanzjarji biex tillimita l-esportazzjonijiet 
ta' skart;

37. Jistieden lill-produtturi Ewropej jaċċettaw ir-responsabbiltà meta jbigħu prodotti 
f'pajjiżi terzi u jipproponi li l-partijiet ikkonċernati industrijali jimpenjaw ruħhom għal 
programmi ta' kumpens għall-iskart permezz tal-istabbiliment ta' sistemi ta' ġbir separat;

°

° °

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



PR\1215528MT.docx 9/12 PE652.387v02-00

MT

NOTA SPJEGATTIVA

Sal-2050, se nkunu qed nikkunsmaw bħallikieku hemm tliet pjaneti bħad-Dinja. Peress li r-
riżorsi naturali tagħna huma limitati u l-klima tagħna qed tinbidel, huwa meħtieġ li nimxu 
mis-soċjetà "ħu, agħmel u armi" attwali tagħna u nimmiraw għal ekonomija ċirkolari. Issa, l-
Ewropa tinsab f'nofs triq ta' rkupru minn kriżi tas-saħħa u ekonomika mingħajr preċedent, li 
tiżvela l-fraġilità tar-riżorsi u l-katini tal-valur tagħna. Aħna għandna nibnu fuq il-momentum, 
u nindirizzaw l-ostakoli li qed ifixklu s-soluzzjonijiet ċirkolari milli jirnexxu.

Il-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid għal Ekonomija Ċirkolari (CEAP 2.0) huwa inkorporat fil-miri 
klimatiċi li ntlaħaq qbil dwarhom fil-Patt Ekoloġiku u l-Ftehim ta' Pariġi. Filwaqt li l-ewwel 
Pjan ta' Azzjoni ġdid għal Ekonomija Ċirkolari tal-2015 iffoka fuq ir-riċiklabbiltà tal-prodotti, 
dan it-tieni wieħed jenfasizza l-azzjonijiet preventivi li għandhom jitwettqu, speċifikament fil-
prevenzjoni u l-immaniġġjar tal-iskart. Il-parametru referenzjarju stabbilit mill-gvern 
Netherlandiż biex jitnaqqas l-użu tar-riżorsi b'50 % sal-2030, jista' jkun ta' ispirazzjoni għall-
UE.12

Ekonomija ċirkolari mhux biss se tnaqqas l-emissjonijiet tas-CO2 tal-UE b'mod drastiku, iżda 
se tistimola t-tkabbir ekonomiku u toħloq opportunitajiet ta' impjieg li l-Ewropa teħtieġ sabiex 
tirkupra. Ċifri stmati juru li s-CEAP 2.0 jista' joħloq 700 000 impjieg fl-UE kollha sal-2030, u 
t-Tkabbir tal-PDG tal-UE jiżdied b'0,5 %13. L-ekonomija ċirkolari tista' ssostni id-
diġitalizzazzjoni ulterjuri tas-soċjetà tagħna u t-tisħiħ ta' lease economy kompluta, bil-mudell 
tal-Prodott bħala Servizz (PaaS) bħala wieħed mill-mudelli ta' negozju ewlenin fil-pjan ta' 
azzjoni.

Attwalment, il-produzzjoni ta' materjali li nużaw kuljum hija responsabbli għal 45 % tal-
emissjonijiet tas-CO2. Biex nittrasformaw l-ekonomija tagħna b'mod profond f'waħda 
ċirkolari, neħtieġu approċċ olistiku, ibbażat fuq valutazzjonijiet xierqa sabiex jinħoloq tfassil 
ta' politika bbażata fuq ix-xjenza. Il-prinċipji ta' ċirkolarità u sostenibbiltà jeħtieġ li jiġu 
żgurati fl-istadji kollha tal-katina tal-valur biex is-CEAP 2.0 ikun ta' suċċess. Fl-istess ħin, l-
innovazzjoni hija essenzjali, peress li l-mudell ċirkolari jibni fuq teknoloġiji ġodda u ħafna 
drabi diġitali.

Qafas ta' politika għall-prodotti sostenibbli

Is-CEAP 2.0 għandu jistinka biex ireġġa' lura l-kurva ta' ġirja lejn l-iktar livell baxx 
(downcycling) għal ġirja lejn l-ogħla livell (upcycling). Jeħtieġ li nfittxu teknoloġiji ġodda 
biex ninvestu fihom biex niżguraw li l-kwalità ta' prodott riċiklat tkun tal-istess livell bħal 
prodott magħmul minn materjal verġni.

Ir-rapport jappoġġja bis-sħiħ il-mira tal-Kummissjoni li tiffoka fuq l-impronta ambjentali tal-
prodotti, peress li 80 % tal-impatt ambjentali tal-prodotti huwa ddeterminat fil-fażi tad-disinn. 
Għalhekk, dan ir-rapport jiffoka mhux biss fuq il-miri tal-effiċjenza fir-riżorsi għal kull 

12 Nederland Circulair in 2050, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-
circulair-in-2050, p.7. 
13 Is-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew, Circular Economy, 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html
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kategorija ta' prodott, iżda wkoll li jintroduċi miri speċifiċi għall-prodotti bħala kontenut 
riċiklat, filwaqt li jiżgura l-prestazzjoni u s-sikurezza tagħhom, abbażi ta' metodi ta' kalkolu 
affidabbli.

F'soċjetà diġitalizzata, il-konsumaturi u l-produtturi jesiġu informazzjoni aġġornata u preċiża 
dwar is-sostenibbiltà tal-prodotti tagħhom u s-sorsi tagħhom. Ir-rapport jappoġġja l-inizjattivi 
tal-Kummissjoni li jiġu pprovduti passaporti tal-prodott diġitali. Il-valutazzjoni tal-impatt 
ambjentali għandha tqis ukoll il-parts tal-bdil, il-prodotti nofshom lesti, ir-riċiklabbiltà u l-
impatt taċ-ċiklu tal-ħajja ta' prodott.

Nagħtu s-setgħa lill-konsumaturi u lix-xerrejja pubbliċi

Attwalment, 14 % biss tal-PDG tal-UE qiegħed jirrappreżenta l-kapaċità tal-akkwist tal-
awtoritajiet pubbliċi. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixi l-istandard billi jkollha kriterji u 
miri obbligatorji għall-akkwist pubbliku ekoloġiku. F'dak is-sens, il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri jista' jkollhom ir-rwol tal-"klijent ta' referenza". Element ewlieni ieħor huwa t-tisħiħ 
tad-drittijiet tal-konsumatur bl-inizjattiva "dritt għat-tiswija".

Ċirkolarità fil-proċess tal-produzzjoni

Proċess tal-produzzjoni ċirkolari għandu jkun fil-qalba tal-istrateġija industrijali tal-UE u 
huwa faċilitatur ewlieni fit-tranżizzjoni għal bażi industrijali kompetittiva u newtrali għall-
klima. Il-materjali b'forniment sostenibbli għandhom potenzjal qawwi u jappoġġjaw l-
iżvilupp ulterjuri tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Bijoekonomija.

Biex il-proċessi ta' produzzjoni jsiru ċirkolari, dan jiddependi ħafna mill-iżvilupp ta' 
teknoloġiji ġodda. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jinvestu fi żviluppi 
innovattivi, li jiffukaw b'mod speċifiku fuq it-titjib tar-riċiklaġġ u t-teknoloġiji diġitali sabiex 
tiġi appoġġjata l-ekonomija ċirkolari u jiġi permess il-monitoraġġ tar-riżorsi.

Il-prodott finali ma għandux ikun l-uniku punt fokali ta' investiment, iżda għandhom isiru 
wkoll investimenti fir-rigward tal-prodotti nofshom lesti, peress li huma faċilitaturi importanti 
wkoll.

Katini tal-valur tal-prodotti ewlenin

Dan ir-rapport jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni rigward l-għażla ta' seba' setturi bħala 
katini tal-valur ewlenin fis-CEAP 2.0, jiġifieri l-elettronika u l-ICT; il-batteriji u l-vetturi; l-
imballaġġ; il-plastik; it-tessuti; il-kostruzzjoni u l-binjiet l-ikel, l-ilma u n-nutrijenti. Dawn is-
setturi għandhom potenzjal enormi u se jkollhom effett qawwi fuq l-istabbiliment ta' 
ekonomija ċirkolari kompluta.

Qed naraw spinta qawwija mill-SMEs u l-atturi tal-industrija biex jaqilbu għal ekonomija 
ċirkolari, għalkemm ħafna minnhom jiffaċċjaw ostakli amministrattivi jew leġiżlattivi. Barra 
minn hekk, il-pandemija li għaddejja laqtet is-setturi magħżula b'mod profond. Is-CEAP 2.0 
se jkun triq lejn irkupru reżiljenti u perjodu ġdid ta' prosperità ekonomika.

L-Elettronika u l-ICT

Is-CEAP 2.0 jipproponi li tiġi stabbilita Inizjattiva tal-Elettronika Ċirkolari li tippromwovi 
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ħajja itwal tal-prodott permezz tal-kapaċità ta' użu mill-ġdid, il-possibbiltà ta' tiswija u l-
kapaċità ta' titjib fil-kwalità. Varar korrett tal-infrastruttura ta' riċiklaġġ se jkollu rwol ewlieni 
fl-iżvilupp ta' industrija tal-ICT ċirkolari.

Il-Batteriji u l-Vetturi

Dan ir-rapport jistenna b'interess il-proposti mill-Kummissjoni fir-rigward tad-Direttiva dwar 
il-Batteriji u d-Direttiva dwar l-Infrastruttura tal-Fjuwils Alternattivi, b'mod partikolari b'rabta 
mal-aspetti dwar l-ekodisinn, it-titjib fil-ġbir, l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ, l-irkupru ta' 
materjali ta' valur, l-informazzjoni tal-konsumatur, l-impatti ambjentali tul iċ-ċiklu tal-ħajja, u 
l-forniment sostenibbli. Hemm il-ħtieġa li tiġi implimentata mobilità nadifa u politiki dwar il-
materja prima kritika.

It-Tessuti

Strateġija komprensiva ġdida tal-UE għat-tessuti se tkun kruċjali kemm biex jiġu indirizzati l-
impatti ambjentali kif ukoll dawk soċjali tas-settur. Il-Kummissjoni għandha tfassal miżuri 
mmirati fil-qafas ta' politika għall-prodotti sostenibbli dwar it-tessuti biex tindirizza l-
preżenza ta' mikroplastiċi fit-tessuti, peress li n-numri jvarjaw bejn 1 u 35 % fl-iskart fil-
baħar, kif ukoll sistemi ta' kejl u preventivi armonizzati biex jiġi kkontrollat ir-rilaxx b'mod 
intenzjonat jew b'mod mhux intenzjonat tat-telf ta' mikrofibra.

Il-Plastiks

Flimkien mat-tessuti, it-tajers u l-pellets, il-plastiks huma l-akbar kontributur għall-preżenza 
ta' mikroplastiċi primarji fl-ambjent, filwaqt li sehem saħansitra akbar ta' dan it-tniġġis ġej 
mid-degradazzjoni tal-makroplastiċi rrilaxxati fl-ambjent tal-baħar.

L-Imballaġġ

L-imballaġġ huwa rekwiżit essenzjali għas-sikurezza u l-iġjene tal-prodott, speċjalment għas-
settur tal-ikel u x-xorb. Madankollu, meta titqies il-ġerarkija tal-iskart, l-enfasi tal-politika 
għandu jinqaleb fuq l-użu mill-ġdid tal-imballaġġ. Fl-istess ħin, l-imballaġġ għandu jkun 
minimu, filwaqt li jiggarantixxi l-kwalità u s-sikurezza tal-prodott. Dan ir-rapport jistieden 
ukoll lill-industrija timpenja ruħha għal tnaqqis ta' 50 % tal-imballaġġ kollu, filwaqt li tqis il-
perspettiva li tissostitwixxi l-plastik b'materjal sostenibbli u rinnovabbli jew riċiklabbli sal-
2030.

Il-kostruzzjoni u l-binjiet

Is-settur tal-bini qed jiffaċċja żewġ sfidi, li qed iseħħu fl-istess ħin: l-urbanizzazzjoni rapida u 
t-tkabbir tal-popolazzjoni se jwasslu għal ammont akbar ta' bini, filwaqt li l-binjiet attwali 
huwa f'bżonn urġenti ta' rinnovazzjoni u titjib fl-effiċjenza u l-użu tal-enerġija tagħhom.14 Il-
Kummissjoni għandha tagħti prijorità lill-proposti leġiżlattivi tagħha fil-mewġa ta' 
rinnovazzjoni u tesprimi t-tama tagħha li tirrevedi l-akbar flussi ta' skart, filwaqt li jitqiesu l-
affordabbiltà u l-fattibbiltà tal-proposta.

14 The Built Environment, Ellen MacArthur Foundation, 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-Built-Environment.pdf, 2020, p. 2-3.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-Built-Environment.pdf
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L-Ikel, l-Ilma u n-Nutrijenti

Dan ir-rapport jappoġġja l-inizjattivi leġiżlattivi biex jiġi promoss l-użu mill-ġdid tal-ilma 
mormi fil-proċessi tal-agrikoltura. L-użu mill-ġdid tal-ilma urban mormi ttrattat, jista' 
jindirizza l-iskarsezza tal-ilma billi jassigura li dan l-ilma reklamat jintuża għal skopijiet ta' 
irrigazzjoni agrikola. Minbarra dan, il-Kummissjoni għandha teżamina wkoll l-għeluq taċ-
ċiklu tan-nutrijenti agrikolu, u l-ilħuq tal-mira li l-ħela tal-ikel jitnaqqas bin-nofs sal-2030.

Anqas Skart, Aktar Valur

Fl-2035, l-Ewropa se tħabbat wiċċha ma' skadenzi iebsa għall-mira ta' riċiklaġġ ta' 65 % 
għall-iskart muniċipali u massimu ta' 10 % għar-rimi f'landfill. L-UE għandha tistabbilixxi 
miri ta' prevenzjoni dwar l-iskart u għandha twarrab ir-rimi ta' skart f'landfill fejn jeżistu 
teknoloġiji ta' mmaniġġjar tal-iskart alternattivi sostenibbli.

Nagħmlu ċ-Ċirkolarità Taħdem għan-Nies, ir-Reġjuni u l-Bliet

L-ekonomija ċirkolari mhux se tirnexxi b'approċċ minn fuq għal isfel u teħtieġ lill-
komunitajiet lokali u l-awtoritajiet reġjonali bħala l-pijunieri fl-implimentazzjoni tas-
CEAP 2.0. Madankollu, il-Kummissjoni għandha tippromwovi l-kondiviżjoni tal-aħjar 
prattiki fil-ġbir tal-iskart u l-infrastruttura l-ġdida għas-separazzjoni. 

Immexxu l-Isforzi fuq Livell Globali 

Fiż-żmien meta kien qed jinkiteb dan ir-rapport, hemm proposti leġiżlattivi oħra li se 
jkollhom rwol ewlieni fit-tnedija tas-CEAP 2.0. L-ewwel nett hemm il-bżonn li jiġu 
implimentati l-emendi reċenti tal-Konvenzjoni ta' Basel għall-kummerċ tal-iskart tal-plastik. 
It-tieni, ir-rapport jappoġġja l-ambizzjoni tal-Kummissjoni li tirrevedi r-Regolament dwar 
Vjeġġi ta' Skart fejn hija kkunsidrata limitazzjoni fuq il-vjeġġi ta' skart. Il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra inċentivi finanzjarji biex twaqqaf l-esportazzjoni. Dan ir-rapport 
jipproponi wkoll idea ġdida lill-industrija biex timpenja ruħha għal programmi ta' kumpens 
għall-iskart sabiex jiġi żgurat il-fluss ta' materjali sekondarji.


