
X’inhu l-Patt Ekoloġiku? 
L-UE ilha waħda mill-atturi ewlenin fid-dinja fil-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima u l-ħsara ambjentali. Sabiex tagħmel 
l-ekonomija tagħha sostenibbli, l-UE reċentement nediet 
il-Patt Ekoloġiku Ewropew, pjan li se jagħmel it-tranżizzjoni 
ekonomika tal-Unjoni ġusta u inklussiva. Din l-istrateġija 
għandha l-għan li tagħmel l-Ewropa newtrali f’termini ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju sal-2050 filwaqt li tissepara 
t-tkabbir ekonomiku mill-użu tar-riżorsi u ma tħalli lil ħadd 
jaqa’ lura fit-tranżizzjoni soċjoekonomika. 

X’se jinvolvi fil-prattika? 
Sabiex tintlaħaq din il-mira se tkun meħtieġa azzjoni mis-
setturi kollha tal-ekonomija tagħna, inkluż:

• l-investiment f’teknoloġiji li ma jagħmlux ħsara  
lill-ambjent

• l-appoġġ lill-industrija biex tkun innovattiva

• it-tnedija ta’ forom ta’ trasport privat u pubbliku aktar 
nodfa, irħas u tajbin għas-saħħa

• id-dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija

• l-iżgurar li l-bini jkollhom effiċjenza enerġetika akbar

• il-ħidma ma’ sħab internazzjonali biex jittejbu 
l-istandards ambjentali globali

Dwar liema oqsma oħra tal-ambjent 
tilleġiżla l-UE? 
Il-politika ambjentali tal-UE hija waħda mill-aktar estensivi 
f’termini tad-dritt tal-Unjoni. Dawn huma numru ta’ oqsma li 
dwarhom l-UE għaddiet liġijiet: 

• L-effiċjenza fir-riżorsi

• Il-ġestjoni u l-prevenzjoni tal-iskart

• L-iskart perikoluż 

• L-iskart elettroniku 

• L-imballaġġ

U l-bijodiversità? 
L-UE u l-Istati Membri tagħha huma impenjati li jpoġġu 
l-bijodiversità fit-triq lejn l-irkupru sal-2030. Bl-istrateġija 
tal-UE għall-bijodiversità għall-2030, huma wiegħdu li 
joħolqu network ta’ żoni protetti ġestiti tajjeb li jinkludu  
mill-inqas 30% tal-erja tal-art u tal-baħar tal-UE. 
L-istrateġija hija element ewlieni tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew.

KONFERENZA DWAR IL-FUTUR TAL-EWROPA:

IT-TIBDIL FIL-KLIMA 
U L-AMBJENT
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Hemm xi miri rigward l-emissjonijiet 
stabbiliti mill-UE? 
L-UE wiegħdet li tilħaq emissjonijiet netti żero sal-2050 
taħt il-Patt Ekoloġiku Ewropew. Ġew implimentati diversi 
miżuri biex tintlaħaq din il-mira bħall-istabbiliment tal-
ewwel suq tal-karbonju ewlieni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet 
mill-impjanti tal-enerġija u l-industrija. Bis-Sistema għall-
Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS), il-kumpaniji jridu 
jixtru permessi biex jemettu s-CO2, u dan jiskoraġġihom 
milli jniġġsu. Din is-sistema tkopri 45% tal-emissjonijiet totali 
ta’ gassijiet serra fl-UE. Għal setturi oħra bħall-kostruzzjoni 
jew l-agrikoltura, it-tnaqqis se jinkiseb permezz ta’ miri ta’ 
emissjonijiet nazzjonali maqbula, li huma kkalkulati, abbażi 
tal-prodott domestiku gross per capita tal-pajjiżi.

Min se jħallas għal dawn il-bidliet 
kollha? 
Għall-finanzjament tal-Patt Ekoloġiku, f’Jannar 2020,  
il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il-Pjan ta’ Investiment 
għal Ewropa Sostenibbli bl-għan li tattira mill-inqas €1 triljun 
ta’ investiment pubbliku u privat matul l-għaxar snin li ġejjin. 
Ġie stabbilit ukoll Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta biex 
jipprovdi appoġġ lir-reġjuni u l-komunitajiet l-aktar affettwati 
mit-tranżizzjoni ekoloġika.

L-UE kif tista’ tipproteġi l-ambjent 
meta dan huwa kwistjoni ta’ tħassib 
internazzjonali u mhux biss tal-UE? 
L-UE hija wkoll attur ewlieni fir-regolamenti tan-NU dwar 
il-klima. Fl-2015, irratifikat il-Ftehim ta’ Pariġi biex jiġi 
miġġieled it-tibdil fil-klima, fejn impenjat ruħha li tnaqqas 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-Istati Membri kollha 
b’mill-inqas 40% taħt il-livelli tal-1990 sal-2030.

U inti? It-tibdil fil-klima jew l-ambjent 
huma suġġett ta’ interess għalik? 
X’inhuma l-opinjonijiet tiegħek 
dwaru? Għandek xi suġġerimenti 
biex ittejjeb id-dibattitu? 
Semma’ leħnek fuq https://futureu.europa.
eu/?locale=mt u jekk inti interessat/a torganizza 
avveniment dwar is-suġġett, irreferi għal-linji gwida 
aktar speċifiċi tagħna.

Ħarsa lejn dak li qed jgħidu jew jissuġġerixxu ċ-ċittadini dwar 
it-tibdil fil-klima u l-ambjent fuq il-Pjattaforma s’issa: 

• It-twaqqif ta’ programm għal imballaġġ tal-ikel li jista’ jiġi 
rritornat magħmul minn materjali riċiklabbli. Dawn jiġu 
prodotti fuq il-bażi ta’ standards miftuħa u mnaddfa skont 
speċifikazzjonijiet komuni. Id-depożitu li jkun irid jitħallas 
lura jkun stabbilit għal prezz fiss fl-Unjoni Ewropea kollha.

• Li n-network ferrovjarju Ewropew isir aktar aċċessibbli 
u rakkomandabbli bħala sostitut għall-konnessjonijiet 
intra-UE. Din il-proposta tinkludi l-previżjoni ta’ servizz 
ta’ biljetti pan-UE fejn wieħed ikun jista’ jixtri biljett għal 
vjaġġ b’operaturi differenti f’pajjiżi differenti u l-iżvilupp 
ta’ konnessjonijiet ferrovjarji ta’ veloċità għolja bejn bliet 
ewlenin Ewropej biex ikun jista’ jkun alternattiva reali 
għat-titjiriet intra-UE.

• L-introduzzjoni ta’ Prezz tal-Karbonju fl-UE kollha 
permezz ta’ regolament vinkolanti biex jiġi żgurat li l-Istati 
Ewropej kollha jintroduċu prezz tal-karbonju li jiżdied 
b’mod gradwali biex jiġi żgurat li jinkisbu emissjonijiet 
antropoġeniċi netti tas-CO2 żero mill-inqas sal-2030. 

• L-ifforestar mill-ġdid tal-Ewropa biex tirkupra l-flora u 
l-fawna tal-Atlantiku u tal-Mediterran b’mira ta’ sentejn  
ta’ 300 miljun siġra mħawla madwar l-Ewropa.

• Il-limitazzjoni tal-ammont ta’ tipi ta’ plastik użati  
għall-imballaġġ fejn jiġu ffavoriti dawk li jistgħu jiġu 
riċiklati faċilment.

Avveniment li ġie organizzat dwar dan is-suġġett kien 
“L-Enerġija Rurali fl-Ewropa – X’inhu ġej fil-futur?”. Dan sar 
online mill-Intergrupp RUMRA u Bliet Intelliġenti u FREE – 
Future of Rural Energy in Europe permezz ta’ sensiela ta’ 
seminars. L-avveniment enfasizza l-isfidi ewlenin tal-enerġija 
rurali u s-soluzzjonijiet potenzjali. Iċ-ċittadini Ewropej li 
jgħixu f’żoni rurali jiffaċċjaw għażla mnaqqsa, għalja, u ta’ 
spiss li tniġġes u li tuża ħafna karbonju biex jissodisfaw 
il-ħtiġijiet tal-enerġija tagħhom – biex ma nsemmux stokk 
ta’ akkomodazzjoni eqdem u diffiċli biex jissaħħan jew jiġi 
ttrattat.


