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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-analiżi ta' nofs il-perjodu tas-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali 
Komunitarju
(2007/2204(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-22 ta’ Lulju 20021,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-14 ta' Novembru 2006 dwar Strateġija 
Tematika dwar il-Protezzjoni u l-Konservazzjoni ta' l-Ambjent Marittimu2,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu ta' l-14 ta' Novembru 2006 dwar il-proposta għal 
direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni tal-
Komunità fil-qasam tal-Politika ta’ l-Ambjent Marittimu (Direttiva dwar l-Istrateġija 
Marittima)3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' April dwar l-Istrateġija Tematika għall-
Użu Sostenibbli tar-Riżorsi Naturali4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Settembru dwar l-istrateġija tematika 
dwar l-ambjent urban5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Novembru 2007 dwar l-istrateġija 
tematika dwar l-il-protezzjoni tal-ħamrija6,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu ta' l-14 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal 
direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għal-protezzjoni tal-
ħamrija u li temenda d-Direttiva 2004/35/KE7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Settembru 2006 dwar l-istrateġija 
tematika dwar it-tniġġis8,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tas-26 ta' Settembru 2006 dwar il-proposta għal direttiva 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità ta' l-arja fl-ambjent u arja iktar 
nadifa għall-Ewropa9,

                                               
1 ĠU L 242, 10.9.2002, p 1..
2 ĠU C 314 E, 21.12.2006, p. 131.
3 ĠU C 314 E, 21.12.2006, p. 86.
4 Testi Adottati, P6_TA(2007)0154.
5 ĠU C 306 E, 15.12.2006, p. 182.
6 Testi Adottati, P6_TA(2007)0504.
7 Testi Adottati, P6_TA(2007)0509.
8 ĠU C 306 E, 15.12.2006, p. 176.
9 ĠU C 306 E, 15.12.2006, p. 103.
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2007 dwar l-Istrateġija 
Tematika dwar ir-reċiklaġġ ta' l-iskart1,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tat-13 ta' Frar 2007 dwar il-proposta għal direttiva 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart2,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tat-23 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta għal 
direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja biex jinkiseb l-użu sostenibbli tal-pestiċidi3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar l-Istrateġija 
Tematika dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi4,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tat-23 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta għal 
regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti li 
jipproteġu l-pjanti5,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-fehmiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp, il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, 
il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Kumitat għall-Biedja u Iżvilupp Rurali (A6 
0000/2007), 

A. billi l-Ewropa għadha m'hix qiegħda timxi fid-direzzjoni lejn żvilupp ġenwinament 
sostenibbli, 

B. billi ambjent nadif u f'saħħtu huwa essenzjali għall-benessri tal-bniedem u għal 
kundizzjonijiet soċjali tajbin.

C. billi politiki ambjentali mfasslin tajjeb jistgħu wkoll jikkontribwixxu għal għanijiet oħra 
bħal m'huma ż-żieda fil-kompetittività, l-istimulazzjoni tat-tkabbir ekonomiku u t-titjib 
fil-ħolqien ta' l-impjiegi,

1. Iqis li huwa ta' dispjaċir li l-analiżi ta' nofs il-perjodu tas-Sitt Programm ta' Azzjoni 
Ambjentali Komunitarju ġie ttardjat b'sentejn, u jikkundanna l-fatt li, kollox ma' kollox, l-
Unjoni Ewropea għadha lura fl-implimentazzjoni tal-miżuri pjanati fil-Programm 
t'Azzjoni, għall-kuntrarju ta' dak li tgħid il-Kummissjoni fl-analiżi tagħha ta' nofs il-
perjodu; ifakkar li, għall-kuntrarju ta' dak ta' qablu, is-Sitt Programm ta' Azzjoni 
Ambjentali Komunitarju ġie adottat permezz ta' kodeċiżjoni skond l-Artikolu 251 tat-
Trattat KE; jistieden lill-UE biex tagħmel kull ma tista' biex tilħaq l-objettivi maqbula fis-
Sitt EAP, minħabba li n-nuqqas ta' dan jagħmel ħsara lill-kredibilità ta' l-UE, inter alia 

                                               
1 ĠU C 287 E, 29.11.2007, p. 168.
2 ĠU C 287 E, 29.11.2007, p. 136.

3 Testi Adottati, P6_TA(2007)0444.
4 Testi Adottati, P6_TA(2007)0467.
5 Testi Adottati, P6_TA(2007)0445.
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f'għajnejn il-membri tal-pubbliku li huma mħassbin dwar l-istat ta' l-ambjent;

2. Jinnota li l-użu ta' l-Istrateġiji Tematiċi bħala għodda ġdida ta' proċedura żied l-
importanza tal-proċess pre-leġiżlattiv u ħoloq opportunitajiet addizzjonali għall-
involviment tal-partijiet interessati u approċċ iżjed strateġiku lejn il-politika leġiżlattiva 
ta' l-UE; madankollu, jiddispjaċih li l-Istrateġiji Tematiċi tawlu wkoll it-tul tal-proċess 
tat-tfassil tal-politika ambjentali billi ttardjat il-formulazzjoni ta' proposti ta' politika 
konkreti u l-adozzjoni tal-miżuri li jirriżultaw; 

3. Iqis li huwa essenzjali li tissaħħaħ il-pożizzjoni tas-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali 
Komunitarju bħala d-dimensjoni ambjentali ta' l-istrateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli ta' 
l-UE;

Strateġiji Tematiċi

4. Iqis li l-UE aġixxiet b'mod konsistenti biex tilħaq l-objettivi tad-diplomazija tal-klima 
tas-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali Komunitarju; ifakkar, madankollu, li f'dak li 
għandu x'jaqsam ma' l-objettivi u l-azzjonijiet ta' prijorità biex titwaqqaf il-bidla fil-
klima, l-UE ma rnexxilhiex iżżomm l-impenji kollha tagħha; huwa mħasseb ħafna dwar 
iż-żieda fl-emissjonijiet mit-trasport u dwar il-pass kajman tal-miżuri li ntużaw biex 
tittejjeb l-effiċjenza enerġetika; ifakkar lill-Kummissjoni biex tippubblika 
komunikazzjoni dwar objettivi ambjentali kwantifikati għal sistema ta' trasport 
sostenibbli; jistenna li l-Istati Membri jilħqu l-miri tagħhom fit-tnaqqis fl-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra għal pajjiżi individwali li huma stipulati fil-Protokoll ta' Kjoto sa l-
2012;

5. Jikkundanna l-fatt li l-objettiv li jitwaqqaf it-tnaqqis fil-bijodiversità sa l-2010 aktarx 
m'huwiex se jintlaħaq u l-fatt li l-istrateġiji proposti biex jitħarsu l-ambjent marittimu u l-
ħamrija m'humiex se jirriżultaw f'riżultati ambjentali sa l-2012; jinnota li jeħtieġ li jsir 
sforz ikbar biex tiġi mgħejuna l-integrazzjoni tal-politika għall-bijodiversità f'oqsma ta' 
politika oħrajn; jiġbed l-attenzjoni dwar il-ħtieġa li jkun hemm finanzjament xieraq għan-
Natura 2000;

6. Iqis li, fir-rigward tal-kimiċi, ir-Regolament (KE) Nru 1907/20061 tal-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni tas-Sustanzi Kimiċi (REACH) u t-twaqqif ta' Aġenzija 
Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi jirrappreżentaw progress fit-tnaqqis tar-riskji għall-
persuni u l-ambjent, għalkemm ir-Regolament ma jaqbilx f'kull aspett ma' l-objettivi 
maqbula fis-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali; iqis li huwa ta' dispjaċir li l-istrateġija 
tematika dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi ġiet ittardjata, u li l-miżuri li ttieħdu biex 
jittejbu l-kwalità ta' l-arja u l-ambjent urban u biex jitnaqqas l-istorbju waqgħu lura ħafna 
mill-objettivi tal-Programm ta' Azzjoni Ambjentali; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tippreżenta reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Limiti ta' l-Emissjonijiet Nazzjonali kemm 
jista' jkun malajr; jemmen li huwa neċessarju li jiġi żgurat l-infurzar sħiħ tad-Direttiva 
dwar l-Istorbju Ambjentali;

                                               
1 ĠU L 396, 30.12.2006, p.1, Regolament kif emendat bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1354/2007 (ĠU L 
304, 22.11.2007, p. 1).



PE398.365v01-00 6/10 PR\696092MT.doc

MT

7. Jinnota li m'hemm l-ebda lakuna notevoli fl-objettivi speċifiċi dwar il-ħarsien ta' l-ilma 
stipulati fis-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali; madankollu, jistieden lill-
Kummissjoni biex tiżgura l-implimentazzjoni sħiħa tad-Direttiva ta’ Qafas għall-Ilma u 
biex terġa' tevalwa l-integrazzjoni ta' l-impenji ta' l-UE dwar il-protezzjoni ta' l-ilma 
f'politiki oħrajn; barra dan, iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tressaq proposta kemm jista' 
jkun malajr bi proposta għal direttiva dwar it-tneħħija tal-fosfru fil-biedja;

8. Iqis li huwa ta' dispjaċir li l-istrateġiji tematiċi dwar ir-riżorsi naturali u l-iskart 
ikkompromettew l-objettivi tas-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali; jiddispjaċih li ma 
tfassal l-ebda objettiv konkret fuq livell Ewropew biex it-tkabbir ekonomiku jinfired mill-
użu tar-riżorsi; jaqbel li jeħtieġ li tittieħed azzjoni ulterjuri dwar l-iskart bijoloġiku biex 
tiġi inkuraġġita iżjed id-diversifikazzjoni mill-użu tal-landfills u biex jiġi żgurat li jiġu 
segwiti l-aqwa għażliet ta' trattament, bħal dawk ibbażati fuq il-ġlieda kontra l-biedla fil-
klima;

L-implimentazzjoni u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni eżistenti

9. Ifakkar li l-implimentazzjoni sħiħa u korretta tal-leġiżlazzjoni eżistenti hija prijorità u jqis 
li l-leġiżlazzjoni li torbot tibqa' ċentrali fl-iffaċċjar ta' l-isfidi ambjentali; għalhekk jistaqsi 
lill-awtoritajiet baġitarji ta' l-UE biex jipprovdu lill-Kummissjoni, bħala l-gwardjan tat-
Trattat, ir-riżorsi finanzjarji u umani meħtieġa biex tiżgura li ssir l-iżjed sorveljanza 
effiċjenti fuq l-implimentazzjoni u l-infurzar;

10. Madankollu huwa mħasseb dwar id-diversi suġġerimenti tal-proponenti li r-regolamenti 
komuni jridu jitnaqqsu u jiddgħajfu, u jiġu sostitwiti bi ftehimiet volontarji jew b'miżuri 
oħrajn li ma jorbtux; għalhekk itenni li regolamentazzjoni aħjar għandha tikkonċentra fuq 
regoli u standards li ma jkunux ambizzjużi, fuq leġiżlazzjoni marbuta ma' objettivi 
maqbula u fuq infurzar aħjar; 

11. Ifaħħar il-proposti tal-Kummissjoni biex issaħħaħ l-infurzar tal-leġiżlazzjoni ambjentali 
fuq livell nazzjonali permezz ta' aċċess imtejjeb għall-ġustizzja u ta' użu armonizzat tal-
liġi kriminali; jinnota li l-aspetti preventivi tal-liġi kriminali jikkontribwixxu għal 
infurzar u protezzjoni aħjar ta' l-ambjent;

L-inċentivi ambjentali u r-riforma tas-sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent

12. Jilqa' b'sodisfazzjon il-'green paper' dwar l-istrumenti bbażati fuq is-suq għal skopijiet ta' 
politka ambjentali u politiki relatati; jemmen li hemm bżonn isir użu usa' minn strumenti 
bbażati fuq is-suq, li jqis l-impatt ambjentali tal-proċessi ta' produzzjoni u ta' 
distribuzzjoni kollha u x-xejriet fil-konsum;

13. Madankollu, jinnota li l-irwol tat-tassazzjoni ekoloġika għadu modest u ma jurix xi xejra 
li qiegħda tikber; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħmlu iżjed sforz 
fir-riforma tat-tassazzjoni ekoloġika, inkluż fit-trasferiment gradwali tal-piż tat-taxxa 
minn taxxi soċjalment negattivi (eż. fuq ix-xogħol) lejn taxxi soċjalment pożittivi (eż. fuq 
attivitajiet li jagħmlu ħsara lill-ambjent, bħall-użu tar-riżorsi jew it-tniġġis); jirrimarka li 
minkejja fil-qasam tat-tassazzjoni hemm ir-rekwiżit ta' l-unanimità, it-trattati joffru l-
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possibilità ta' kooperazzjoni msaħħa, u jiġbed l-attenzjoni dwar l-eżistenza tal-metodu tal-
koordinazzjoni miftuħa;

14. Jinnota l-ispinta li ngħatat lit-tneħħija tas-sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent; 
madankollu, jiddispjaċih li għall-futur qrib m'hu mistenni l-ebda pass konkret lejn ir-
riforma ta' sussidji li huma ta' ħsara għall-ambjent;

L-integrazzjoni tal-politika ambjentali, il-koperazzjoni internazzjonali u l-inċentivi 
għall-innovazzjoni

15. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu integrazzjoni tal-politika 
ambjentali fit-tfassil tal-politika ta' l-UE li tkun iżjed b'saħħitha u koerenti; jiddispjaċih 
kemm min-nuqqas ta' integrazzjoni fid-diversi oqfsa legali għall-ambjent u fit-tħejjijiet 
għal leġiżlazzjoni ġdida u kemm min-nuqqas ta' integrazzjoni f'leġiżlazzjoni li għandha 
objettivi prinċipali oħrajn barra l-protezzjoni ambjentali;

16. Iqis li sabiex jinkisbu riżultati konkreti lejn l-integrazzjoni ta' kunsiderazzjonijiet 
ambjentali f'setturi ekonomiċi oħrajn hemm bżonn jitfasslu miri settorjali u skedi li jkunu 
jorbtu

17. Ifaħħar lill-Kummissjoni għall-impenn qawwi tagħha biex ittejjeb id-dimensjoni 
internazzjonali tal-politika ambjentali; jemmen li huwa neċessarju li tiġi żgurata l-
integrazzjoni tal-politika ambjentali fl-azzjonijiet esterni kollha ta' l-Ewropa u li tittejjeb 
it-tmexxija ambjentali internazzjonali; jikuraġġixxi lill-UE biex tkompli tippromwovi 
politiki u rekwiżiti ambjentali ambizzjużi;

18. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu sfruttar iżjed 
pragmatiku u orizzontali mill-innovazzjoni u mit-teknoloġiji l-ġodda fil-politiki kollha ta' 
l-UE li huma relatati, sabiex dawk l-elementi jkollhom rwol ċentrali fit-tisħiħ tal-
preservazzjoni ta' l-ambjent; jenfasizza l-ħtieġa li fuq il-livell ta' l-UE jiddaħħal bla 
dewmien approċċ tat-tip 'l-Aħjar Mudell', li huwa strument iżjed ambizzjuż li jtejjeb 
b'mod kontinwu t-tendenzi fil-produzzjoni u fil-konsum, biex jiżgura li fil-futur il-
prodotti kollha tas-suq ta' l-UE jitfasslu, jinħadmu u jintużaw abbażi ta' kriterji 
sostenibbli;

19. Jinkuraġġixxi lill-EU biex tadotta b'mod ġenwin regoli t'akkwist pubbliku li jkunu favur 
l-ambjent u li jippromwovu l-innovazzjoni u konsum u tendenzi ta' produzzjoni li jkunu 
sostenibbli;

Inwittu t-triq għal bidla fl-imġiba

20. Jirrimarka li hemm bżonn ta' modi ġodda biex jitkejjel il-benessri li jkunu bbażati fuq 
valuri realistiċi għas-servizzi ekoloġiċi; iqis li l-PGD, minħabba li ma jistax jirrifletti l-
aspetti u l-ħtiġijiet kollha ta' soċjetà moderna, dan m'għadux għodda xierqa biex jitkejlu l-
benessri u l-iżvilupp; jinkuraġġixxi lill-UE biex tiżviluppa iżjed u tagħmel użu politiku 
minn indikatur ġdid li jintegra l-impatt negattiv tal-progress ekonomiku fuq l-ambjent u 
fuq is-saħħa u li jikkontribwixxi fl-isforzi biex it-tkabbir ekonomiku jinfired mill-
pressjoni fuq l-ambjent; iqis li dan l-indikatur il-ġdid għandu jippromwovi l-iżvilupp ta' 
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soċjetà integrata u jagħti spinta għal integrazzjoni aħjar tal-kunsiderazzjonijiet politiċi 
f'politiki oħrajn; 

21. Iqis li l-Unjoni Ewropa għandha jkollha rwol prinċipali fl-iżvilupp ta' għażliet politiċi li 
jwittu t-triq għal bidliet radikali fl-imġiba fit-tendenzi tal-konsum u l-produzzjoni;

22. Iqis li l-għoti ta' informazzjoni xierqa liċ-ċittadini għandu jitqies prijorità; jappoġġja bil-
qawwa l-iżvilupp ta' sistema ta' tikkettar li tkun komprensiva u ċara għax din 
tikkontribwixxi bil-kbir fl-għajnuna lill-konsumaturi biex "jagħmlu l-għażla t-tajba"; 

23. Jinsisti li l-Kummissjoni, jew xi istitut barrani li jaħdem f'isimha, għandha tagħmel 
evalwazzjoni ġenerali tar-riżultati tas-Sitt EAP qabel ma tiffinalizza l-proposta għas-seba' 
wieħed;

o
o o

24. Jagħti istruzzjoni lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-analiżi ta' nofs il-perjodu tas-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali Komunitarju

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel tal-Parlament Ewropew 
ikkummissjona evalwazzjoni dwar kemm l-Unjoni Ewropea s'issa onorat l-impenji li ħadet 
fis-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali Komunitarju, li kien approvat fl-2002 u jintemm fl-
2012.  Din l-evalwazzjoni żvelat li l-implimentazzjoni tal-Programm t'Azzjoni għadha lura 
ħafna fil-każ ta' numru ta' objettivi ta' prijorità. Fid-dawl tal-miżuri li twettqu s'issa, ma jidhirx 
li l-objettivi ambjentali tal-programm li huma ta' prijorità se jintlaħqu sa l-2012. Skond dan, l-
evalwazzjoni ma tissostanzjax l-istqarrija li għamlet il-Kummissjoni fl-analiżi tagħha ta' nofs 
il-perjodu li, kollox ma' kollox, l-UE qiegħda żżomm ma' l-iskeda tagħha fl-implimentazzjoni 
tal-miżuri ppjanati fil-Programm ta' Azzjoni.

Qabel kien ġie approvat is-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali, kien hemm dibattitu 
kunsiderevoli dwar kif kellhom jiġu formulati l-objettivi għall-UE kollha f'kull qasam ta' 
prijorità. Ir-rapporteur tal-Parlament xtaq li fit-test ikun hemm objettivi kwantitattivi u 
kwalitattivi u skedi iżjed ċari. Il-Kummissjoni ma approvatx l-adozzjoni ta' objettivi u skedi 
iżjed ċari. Fl-opinjoni tagħha, dawn it-talbiet kellhom jitqiesu fl-istrateġiji tematiċi li kellhom 
jiġu adottati abbażi tal-programm. Madankollu, huwa ta' dispjaċir li dawn l-istrateġiji kienu 
diżappuntanti; dawn ftit li xejn fihom objettivi speċifiċi, u dawk il-ftit li jinkludu m'humiex 
biżżejjed biex jintlaħqu l-objettivi tas-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali Komunitarju. 
Eżempju wieħed hija d-direttiva dwar il-kwalità ta' l-arja, li għadha mhix kompluta.

Skond l-evalwazzjoni kkummissjonata mill-Parlament, tista' tinġibed il-konklużjoni ċara li, 
kollox ma' kollox, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tagħmel proposti speċifiċi permezz ta' 
strateġiji tematiċi ma wasslitx għar-riżultati mixtieqa. Minkejja li jista' jingħad li l-istrateġiji 
tematiċi tejbu l-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati u li żviluppaw dimensjoni strateġika fil-
politika ambjentali, fl-istess ħin dawn tawlu l-proċess leġiżlattiv ambjentali billi kkawżaw 
dewmien fit-tfassil u fl-adozzjoni ta' proposti leġiżlattivi speċifiċi. L-ikbar progress li sar kien 
f'dawk is-subsezzjonijiet tal-Programm ta' Azzjoni Ambjentali li dwarhom ma tfasslet l-ebda 
strateġija tematika separata. Fir-rigward ta' l-impenji tagħha dwar il-klima fuq livell 
internazzjonali, per eżempju, wieħed jista' jgħid li s'issa l-UE rnexxiet fl-azzjoni tagħha.

Is-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali Komunitarju jinkuraġġixxi l-bidla f'sistemi ta' 
appoġġ li għandhom impatt negattiv fuq l-ambjent u jippromwovi metodi ta' produzzjoni u 
mudelli ta' konsum sostenibbli b'mezzi fiskali. Sfortunatament, ftit li xejn sar progress f'dawn 
l-oqsma, minkejja li użu iżjed effettiv minn strumenti bbażati fis-suq ikollu impatt qawwi fuq 
il-kisba ta' l-objettivi tas-Sitt EAP. Għandhom jitkomplew ukoll l-isforzi biex jimtlew il-
lakuni li hemm fil-leġiżlazzjoni ambjentali permezz ta' proposti leġiżlattivi ġodda u 
għandhom jiġu provduti r-riżorsi xierqa biex jiġi żgurat li l-leġiżlazzjoni ambjentali ta' l-UE 
tkun implimentata kif jixraq f'kull Stat Membru.

Fl-aħħarnett, ifakkar li, għall-kuntrarju ta' dak ta' qablu, is-Sitt Programm ta' Azzjoni 
Ambjentali Komunitarju ġie adottat permezz ta' kodeċiżjoni skond l-Artikolu 251 tat-Trattat 
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KE. Huwa iżjed importanti minn qatt qabel li l-UE tagħmel kull ma tista' biex tilħaq l-
objettivi maqbula fis-Sitt EAP. In-nuqqas ta' dan jagħmel ħsara lill-kredibilità ta' l-UE, inter 
alia f'għajnejn il-membri tal-pubbliku li huma mħassbin dwar id-deterjorazzjoni fl-istat ta' l-
ambjent.
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