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Suġġett: L-importanza tal-infrastruttura urbana u ekoloġika – Is-Sena Ewropea tal-Bliet Aktar 
Ekoloġiċi 2022

Is-"Sena Ewropea ta' Bliet Aktar Ekoloġiċi 2022" hija inizjattiva ta' pjattaforma ta' NGOs Ewropej li 
tikkonsisti f'organizzazzjonijiet li jkopru kwistjonijiet li jvarjaw mid-drittijiet tat-tfal, tal-persuni b'diżabilità 
u tal-anzjani għal persuni li jbatu minn allerġiji u persuni li jbatu bl-ażma, flimkien ma' 
organizzazzjonijiet sportivi, kif ukoll dawk ta' interess għall-gruppi ambjentali u għall-
organizzazzjonijiet taċ-ċittadini. L-għan tagħha huwa li tenfasizza l-fatt li t-tqarrib tan-natura fil-bliet u l-
ekoloġizzazzjoni tal-kwartieri tagħna huwa waħda mill-akbar opportunitajiet mhux utilizzati biżżejjed 
biex tiżdied il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini Ewropej, biex tittejjeb il-kwantità u l-kwalità tar-riċerka u biex 
jingħata appoġġ għall-iżvilupp tal-innovazzjoni; biex iċ-ċittadini jitħeġġew jieħdu azzjoni biex itejbu l-
kwartieri urbani tagħhom; biex tinħoloq kultura ta' apprezzament tal-ispazji ħodor tagħna; biex jiżdied 
l-għadd ta' proġetti ta' infrastruttura ekoloġika; biex jinħoloq pjan direzzjonali għall-ekoloġizzazzjoni 
tal-bliet Ewropej sal-2030 u, fl-aħħar mill-aħħar, biex jiġu konnessi l-inizjattivi kollha eżistenti fil-qasam 
ta' infrastruttura ekoloġika, jiġu kondiviżi l-aħjar prattiki u jinħoloq momentum għall-aġenda ġenerali fil-
livell lokali, nazzjonali u tal-UE.

L-infrastruttura ekoloġika tista' tgħin biex jiġu indirizzati bosta sfidi li qegħdin jiffaċċjaw l-ambjenti 
urbani, bħalma huma t-temp estrem, il-bijodiversità, iż-żamma tas-CO₂, it-tniġġis, u r-riskji għas-
saħħa, b'mod sempliċi u kosteffettiv:

Il-Kummissjoni qiegħda tipprevedi li toħloq jew tappoġġja l-ħolqien ta' sena dwar it-tema ta' bliet aktar 
ekoloġiċi fl-2022 li tkun ta' għarfien dwar l-importanza tal-infrastruttura ekoloġika fl-ambjenti urbani?

Il-Kummissjoni bħalissa kif qiegħda tiffaċilita l-iskambju tal-aħjar prattiki u prattiki innovattivi bejn l-
Istati Membri u l-bliet dwar l-ekoloġizzazzjoni tal-ambjent urban? Fid-dawl tar-rapport reċenti tal-
Kummissjoni, bit-titlu "Rieżaminazzjoni tal-progress f'rabta mal-implimentazzjoni tal-istrateġija għall-
infrastruttura ekoloġika tal-UE" (COM(2019)0236), x'miżuri ser tieħu l-Kummissjoni biex iżżid l-
implimentazzjoni ta' infrastruttura ekoloġika u biex tindirizza l-kwistjonijiet imqajma?
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