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Ngħixu Tajjeb, Fil-Limiti
tal-Pjaneta Tagħna
Is-7 EAP – il-Programm ġenerali ta’ Azzjoni dwar l-Ambjent tal-Unjoni sal-2020
Sa minn nofs is-snin sebgħin, il-politika tal-UE dwar l-ambjent kienet iggwidata minn programmi ta’ azzjoni li jiddefinixxu objettivi ta’ prijorità sabiex
dawn jintlaħqu fuq perjodu ta’ snin. Il-programm attwali, is-seba’ wieħed
tat-tip tiegħu, ġie adottat mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill tal-Unjoni
Ewropea f’Novembru 2013 u jkopri l-perjodu sal-2020.
Permezz ta’ dan il-Programm ta’ Azzjoni Ambjentali (EAP), l-UE qablet li żżid
l-isforzi tagħha sabiex tipproteġi l-kapital naturali tagħna, tistimula tkabbir
effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, b’emissjonijiet baxxi ta’ karbonju u innovazzjoni,
u tissalvagwardja s-saħħa tan-nies u l-benesseri tagħhom – filwaqt li jiġu
rispettati l-limiti naturali tad-Dinja.
Hija strateġija komuni li għandha tiggwida l-azzjoni futura mill-istituzzjonijiet tal-UE u mill-Istati Membri, li jikkondividu r-responsabbiltà għall-impli
mentazzjoni tagħha u l-ilħuq tal-objettivi ta’ prijorità tagħha.

Ambjent

Il-programm huwa ggwidat minn viżjoni fit-tul:

Fl-2050, ngħixu tajjeb, u fil-limiti ekoloġiċi tal-pjaneta. Il-prosperità tagħna u ambjent b’saħħtu jirriżultaw
minn ekonomija innovattiva, ċirkolari fejn ma jinħela
xejn u fejn ir-riżorsi naturali huma mmaniġġjati b’mod
sostenibbli, u l-bijodiversità hija mħarsa, apprezzata
u rrestawrata f’modi li jsaħħu r-reżiljenza tas-soċjetà
tagħna. It-tkabbir tagħna b’livelli baxxi ta’ karbonju ilu
li ġie diżakkoppjat mill-użu tar-riżorsi, u b’hekk twittiet
it-triq għal soċjetà globali sikura u sostenibbli.

Il-programm jelenka disa’ objettivi ta’ prijorità u dak li l-UE teħtieġ li tagħmel sabiex tilħaqhom sal-2020.
Dawn huma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

li jiġi protett, konservat u mtejjeb il-kapital naturali tal-Unjoni
li l-Unjoni tinbidel f’ekonomija effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, ambjentali u kompetittiva, b’użu baxx ta’
karbonju.
li ċ-ċittadini tal-Unjoni jiġu salvagwardjati mill-pressjonijiet relatati mal-ambjent u riskji għassaħħa u l-benesseri.
li jiġu massimizzati l-benefiċċji tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni billi titjieb l-implimentazzjoni
li jiżdied l-għarfien dwar l-ambjent u li titwessa’ l-bażi tal-evidenza għall-politika
li jiġi assigurat l-investiment għall-politika tal-ambjent u tal-klima u li jiġu kkunsidrati l-ispejjeż
ambjentali ta’ kwalunkwe attività tas-soċjetà
li t-tħassib ambjentali jiġi integrat aħjar f’oqsma politiċi oħrajn u li tiġi żgurata l-koerenza meta
tinħoloq politika ġdida
li l-ibliet tal-Unjoni jkunu magħmulin aktar sostenibbli
li l-Unjoni tkun megħjuna tindirizza sfidi ambjentali u klimatiċi internazzjonali b’mod aktar effettiv.

Prijoritajiet tematiċi
Il-programm jidentifika tlett oqsma ta’ prijorità fejn hemm bżonn ta’ aktar
azzjoni sabiex tiġi protetta n-natura u jissaħħaħ il-felħan ekoloġiku,
jiżdied it-tkabbir effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u b’emissjonijiet baxxi
ta’ karbonju, u jitnaqqas it-theddid għas-saħħa tal-bniedem u l-benesseri relatati mat-tniġġis, is-sustanzi kimiċi, u l-impatti tat-tibdil fil-klima.
1. L-ewwel qasam ta’ azzjoni huwa marbut mal-”kapital naturali” – minn
ħamrija fertili u art produttiva u ibħra għal ilma ġieri u arja nadifa – kif ukoll
il-biodiversità li tappoġġjah. Il-kapital naturali jinkludi servizzi vitali bħad-dakkir
tal-pjanti, il-protezzjoni naturali kontra l-għargħar, u r-regolament tal-klima tagħna. L-Unjoni għamlet impenji sabiex twaqqaf it-telf tal-biodiversità u sabiex
tikseb status tajjeb għall-ilmijiet u għall-ambjent tal-baħar tal-Ewropa. Barra
minn hekk, implimentat il-mezzi sabiex dan jintlaħaq, b’impenji legalment vinkolanti inkluż id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, id-Direttiva dwar il-Kwalità talArja, u d-Direttivi dwar il-Ħabitats u l-Għasafar, flimkien mal-appoġġ finanzjarju u tekniku. Madankollu, l-ambjent tagħna jinsab taħt pressjoni konsiderevoli.
Il-biodiversità fl-UE għadha tintilef, u bosta ekosistemi qegħdin jiġu degradati
serjament. Għalhekk hemm bżonn ta’ aktar sforzi.
Biex jintlaħaq dan kollu, l-EAP jesprimi l-impenn tal-UE, tal-awtoritajiet nazzjonali u ta’ dawk kollha b’interess sabiex iħaffu l-ilħuq tal-objettivi tal-Istrateġija
dwar il-Biodiversità 2020 u l-Pjan ta’ Azzjoni għas-Salvagwardja

tar-Riżorsi tal-Ilma tal-Ewropa. Hemm ukoll suġġetti oħrajn li jeħtieġu
azzjoni ulterjuri fuq livell tal-UE u nazzjonali, bħall-protezzjoni tal-ħamrija
u l-użu sostenibbli tal-art, kif ukoll ir-riżorsi tal-foresti. Il-programm jistabbilixxi
l-ħtieġa għal azzjoni aktar effettiva għall-protezzjoni tal-oċeani u l-ibħra,
is-salvagwardja tal-popolazzjonijiet tal-ħut u t-tnaqqis tal-iskart fil-baħar.
2. It-tieni qasam ta’ azzjoni għandu x’jaqsam mal-kundizzjonijiet li sejrin
jgħinu fit-trasformazzjoni tal-UE f’ekonomija effiċjenti fl-użu tar-riżorsi,
b’emissjonijiet baxxi ta’ karbonju. Dan jeħtieġ:
•

implimentazzjoni sħiħa tal-pakkett dwar il-klima u l-enerġija
sabiex jintlaħqu l-miri 20-20-20 u ftehim fuq il-passi li jmiss
għall-politika tal-klima lil hinn mill-2020;

•

t itjib sinifikanti fil-prestazzjoni ambjentali tal-prodotti tul iċ-ċiklu
tal-ħajja kollu tagħhom;

•

tnaqqis fl-impatt ambjentali tal-konsum, inkluż kwistjonijiet bħal
tnaqqis tal-iskart tal-ikel u l-użu tal-biomassa b’mod sostennibbli.

Hemm fokus speċjali fuq il-qlib tal-iskart f’riżorsa, b’aktar prevenzjoni, użu mill-ġdid u riċiklaġġ, u l-eliminazzjoni bil-mod ta’ prattiċi ta’ ħela
u ta’ ħsara bħar-rimi f’miżbla. L-istress fuq l-ilma qiegħed jaffettwa dejjem
iżjed lil aktar partijiet tal-Ewropa – mhux l-inqas minħabba t-tibdil fil-klima –
u l-ħtieġa għal aktar azzjoni lejn użu aktar effiċjenti ta’ ilma hija enfasizzata.
Fil-kuntest ta’ prezzijiet tar-riżorsi naturali li dejjem qegħdin jiżdiedu, l-iskarsezza u d-dipendenza fuq importazzjonijiet, il-kompetittività tal-Ewropea u
l-kapaċità għal tkabbir sostenibbli sejrin jiddependu fuq it-titjib tal-effiċjenza
fl-użu tar-riżorsi fl-ekonomija inġenerali. L-EAP jitlob li jiġu stabbiliti indikaturi u miri għal effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, għall-gwida ta’ dawk li
jieħdu deċiżjonijiet, kemm pubbliċi kif ukoll privati.
Il-benefiċċji ta’ ekonomija effiċjenti fl-użu tar-riżorsi qegħdin jinħassu f’bosta setturi. Teknoloġiji u servizzi ambjentali huma storja ta’ suċċess
maġġuri, bl-impjiegi jiżdiedu bi 3 % fis-sena. Is-suq globali għal eko-industriji,
fil-preżent ivvalutat li jammonta triljuni ta’ euro, huwa mbassar li jirdoppja
fl-10 snin li ġejjin. Din hija aħbar tajba għal kumpaniji Ewropej li diġà huma
mexxejja globali fir-riċiklaġġ u fl-effiċjenza enerġetika.
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3. It-tielet qasam ta’ azzjoni ewlieni jkopri l-isfidi għas-saħħa u l-benesseri tal-bniedem, bħat-tniġġis tal-arja u l-ilma, ħoss eċċessiv, u sustanzi
kimiċi tossiċi.

Skont l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, il-fatturi ambjentali jistgħu jkunu
responsabbli għal massimu ta’ 20 % tal-imwiet qabel iż-żmien fl-Ewropa. L-Ewropa diġà għandha standards għoljin għall-kwalità tal-arja, iżda
f’ħafna bliet, it-tniġġis jibqa’ ogħla minn livelli aċċettabbli. L-EAP jistabbilixxi
impenji għat-titjib tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti, u sabiex
jiżgura aktar tnaqqis fit-tniġġis tal-arja u tal-ħsejjes. L-EAP jistabbilixxi wkoll
viżjoni fit-tul ta’ ambjent mhux tossiku u jipproponi li jindirizza riskji assoċjati mal-użu ta’ kimiċi fi prodotti u taħlitiet kimiċi, b’mod speċjali dawk
li jinterferixxu mas-sistema endokrinali. B’mod parallel, qafas aktar prevedibbli kkombinat ma’ aktar investiment fl-għarfien huwa maħsub sabiex
iħeġġeġ l-innovazzjoni u l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet aktar sostennibbli.

Il-programm il-ġdid jinkludi «qafas implimentattiv» bl-erba’ objettivi
ta’ prijorità li ġejjin sabiex jgħin lill-Ewropa tasal għal dawn l-objettivi: implimentazzjoni aħjar tal-leġiżlazzjoni, informazzjoni aħjar billi titjieb il-bażi tal-għarfien, aktar investiment u investimenti iktar bil-għaqal
għall-ambjent, u integrazzjoni sħiħa tar-rekwiżiti ambjentali u kunsiderazzjonijiet f’politiki oħrajn.

4. Implimentazzjoni aħjar tal-leġiżlazzjoni eżistenti sejra ġġib magħha
bosta benefiċċji. Studju mħejji mill-Kummissjoni fl-2012 stima li implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart tiffranka €72 biljun
fis-sena, iżżid il-fatturat annwali tal-qasam tal-ġestjoni tal-iskart u tarriċiklaġġ tal-UE bi €42 biljun u toħloq aktar minn 400,000 post tax-xogħol
ġdid sal-2020. Jekk tiġi implimentata sewwa, il-leġiżlazzjoni dwar l-ambjent tal-UE toħloq kundizzjonijiet u opportunijtajiet ekwi fis-suq uniku għal
investimenti sostenibbli, apparti benefiċċji ambjentali.
L-EAP jagħraf l-importanza ta’ aċċess pubbliku ferm ikbar għall-informazzjoni fit-titjib tal-fehim pubbliku ta’ kwistjonijiet ambjentali u fl-għajnuna
lin-nies sabiex jiġi żgurat li jimplimentaw titjib fl-ambjent tagħhom stess.
Jagħraf il-ħtieġa għal sistema mtejba ta’ spezzjonijiet u sorveljanza, kif
ukoll aċċess aħjar għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali.
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Pedament solidu
5. Ir-riċerka xjentifika, il-monitoraġġ u r-rapportar ta’ żviluppi ambjentali jfissru li l-fehim tagħna tal-ambjent qiegħed jiżdied b’mod kostanti. Din
il-bażi ta’ għarfien għandha tkun magħmula b’mod aktar aċċessibbli
għaċ-ċittadini u għal dawk li jfasslu l-politika sabiex jiġi żgurat li l-politika
tkompli tibbaża fuq fehim aktar b’saħħtu tal-istat tal-ambjent. Fl-istess
ħin, il-prinċipju prekawzjonarju1sejjer ikompli jiggwida l-approċċ tal-UE
għat-tfassil tal-politika f’dan il-qasam.
L-għarfien attwali tagħna jgħidilna li għandna bżonn ta’ azzjoni immedjata
f’oqsma bħat-tibdil fil-klima, telf ta’ speċijiet, limiti ambjentali u punti relatati ma’ rimi ekoloġiku, iżda l-kwistjonijiet huma kumplessi u rridu nirfinaw
il-fehim tagħna jekk irridu niżviluppaw l-aktar approċċi effettivi. L-EAP jimmira li jindirizza dawn l-isfidi billi jtejjeb il-mod kif tinġabar, tiġi ġestità u
tintuża dejta u informazzjoni oħra madwar l-UE, jinvesti fir-riċerka sabiex
jimla diskrepanzi fl-għarfien, u jiżviluppa approċċ aktar sistematiku għal riskji ġodda u emerġenti.
6. Se jkun hemm bżonn ta’ investimenti adegwati u innovazzjoni fi prodotti servizzi u politiki pubbliċi minn sorsi pubbliċi u privati, sabiex jin
tlaħqu l-objettivi stabbiliti fil-programm. Dan jista’ jseħħ biss jekk l-impatti
fuq l-ambjent jitqiesu kif suppost u jekk is-sinjali tas-suq jirriflettu wkoll ilkost veru għall-ambjent. Dan jinvolvi li jiġi applikat il-prinċipju ta’ min iniġġes
iħallas b’mod aktar sistematiku, l-eliminazzjoni f’fażijiet ta’ sussidji li jkunu
ta’ ħsara għall-ambjent, it-tressiq tat-tassazzjoni mix-xogħol għat-tniġġis,
u l-espansjoni tas-swieq għal oġġetti ambjentali u servizzi. Bħala eżempju
konkret, l-EAP jitlob sehem minimu ta’ 20 % tal-baġit tal-UE 2014-2020
sabiex jiġi ddedikat għall-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima.
Kumpaniji qegħdin jaraw dejjem iktar vantaġġi f’li jespandu l-eko-innovazzjoni u f’li jimplimentaw teknoloġiji ġodda, fil-kejl tal-impatt ambjentali
tan-negozji tagħhom u fl-iżvelar ta’ informazzjoni ambjentali lill-investituri u lill-klijenti fir-rapportar annwali tagħhom. L-EAP jistabbilixxi xi modi li
bihom dan jista’ jiġi żviluppat aktar.
7. Ir-raba’ kundizzjoni implimentattiva fil-programm hija integrazzjoni
aħjar tat-tħassib ambjentali f’oqsma politiċi oħrajn, bħall-politika reġjo
nali, l-agrikoltura, is-sajd, l-enerġija u t-trasport. Valutazzjoni b’mod sistematiku tal-impatti ambjentali, soċjali u ekonomiċi tal-inizjattivi tal-politika
u l-implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt
Ambjentali tiżgura teħid tad-deċiżjonijiet aħjar u approċċi politiki koerenti li
jagħtu benefiċċji multipli.
Kif stabbilit fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), il-prinċipju prekawzjonarju jimmira
li jiżgura livell għoli ta’ protezzjoni ambjentali permezz ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet preventiv fil-każ ta’ riskju:
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_mt.htm
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Sfidi lokali, reġjonali u globali
Żewġ objettivi ta’ prijorità ulterjuri jikkompletaw il-programm.
8. L-ewwel hija l-għajnuna lil bliet sabiex isiru aktar sostennibbli. L-Ewropa hija ppopolata b’mod dens u 80% taċ-ċittadini tagħha huma probabbli
li jgħixu fi jew qrib belt sal-2020. L-ibliet spiss jaqsmu sett ta’ problemi
komuni bħal kwalità tal-arja batuta, livelli ta’ ħsejjes għoljin, emissjonijiet ta’ gassijiet serra, skarsezza tal-ilma u skart. L-indirizzar ta’
dawn il-problemi jfisser li naħdmu flimkien. Din hija r-raġuni għala
l-EAP jimmira li jippromwovi u li jespandi inizjattivi li jappoġġjaw
il-kondiviżjoni tal-innovazzjoni u l-aqwa prattika fl-ibliet. Il-mira
hija li jiġi żgurat li sal-2020, ħafna mill-ibliet fl-UE qegħ
din jimplimentaw politiki għal ippjanar u disinn urban
sostenibbli, u qegħdin jużaw il-fondi tal-UE disponibbli għal
dan l-għan.
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9. Il-prijorità finali tikkonċerna sfidi globali usa’. Ħafna
mill-objettivi ta’ prijorità fl-EAP jistgħu jintlaħqu biss f’kooperazzjoni ma’ pajjiżi sieħba jew bħala parti minn approċċ globali.
L-UE u l-Istati Membri tagħha huma impenjati li jinvolvu ruħhom
b’mod aktar effettiv f’ħidma ma’ sieħba internazzjonali lejn l-adozzjoni ta’ Miri ta’ Żvilupp Sostennibbli bħala follow-up għall-konfe
renza ta’ Rio+20. L-EAP jipproponi wkoll li jesplora passi ulterjuri li jis
tgħu jittieħdu sabiex jitnaqqsu l-impatti dwar l-ambjent lil hinn mill-konfini
tal-UE. «Ngħixu Tajjeb, Fil-Limiti tal-Pjaneta Tagħna» hija mira globali.

Links
Tista’ ssib aktar dettalji dwar il-Programm Ġenerali ta’ Azzjoni Ambjentali
tal-Unjoni għall-2020 hawn:
http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm

© iStock

Barra minn hekk, is-sit elettroniku ta’ DĠ Ambjent fih informazzjoni aktar
dettaljata dwar il-politiki u l-azzjonijiet:
http://ec.europa.eu/environment/index_mt.htm
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