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Informazzjoni bażika 
 
Fit-tieni trimestru tal-2013, il-Kumitat tar-Reġjuni (KtR) wettaq studju dwar l-
inizjattiva ewlenija "Ewropa effi ċjenti fir-ri żorsi" 1, permezz tal-Pjattaforma 
tiegħu għall-Monitoraġġ tal-Ewropa 2020, fejn ingħatat ħarsa lejn is-sitwazzjoni 
attwali dwar dan is-suġġett mil-lat tal-awtoritajiet lokali u reġjonali.   
 
L-istħarriġ huwa parti minn eżerċizzju usa' ta' monitoraġġ dwar l-Ewropa 2020, 
li tnieda mill-Kumitat tar-Reġjuni f'Diċembru 2012 u ser ikompli għaddej sa 
Novembru 2013. Ir-riżultati ta' dawn il-valutazzjonijiet individwali qegħdin 
jipprovdu l-isfond għal seba' konferenzi - waħda għal kull valutazzjoni ta' kull 
inizjattiva ewlenija - u sussegwentement ser iżidu mal-kontribut tal-Kumitat tar-
Reġjuni għar-reviżjoni ta' nofs it-term tal-Istrateġija Ewropa 2020 li l-
Kummissjoni tal-UE ser tfassal għall-2014. Dan ir-rapport huwa bbażat fuq 55 
risposta minn 20 Stat Membru tal-UE u t-Turkija  (Tabella 1.1 hawn taħt). 
Dawn ir-riżultati ser jiġu ppreżentati matul il-konferenza tal-KtR li ser issir fit-2 
u t-3 ta' Settembru 2013 f'Vilnius.  
 

 
Tabella 1: L-ammont ta' tweġibiet mibgħuta, skont l-Istat Membru tal-UE 

 
Il-maġġoranza tal-kontributi saru mill-bliet (jew f'isimhom) (56 %), segwiti mir-
reġjuni (27 %), il-kontej, l-assoċjazzjonijiet ta' bliet u reġjuni, u r-
Raggruppament Ewropew ta' kooperazzjoni territorjali (4 % għal kull grupp), il-
provinċji (3 %) u oħrajn (2 %), kif jidher fit-Tabella 1.2. Mill-55 parteċipant fl-
istħarriġ, 25 huma membri tal-Pjattaforma għall-Monitoraġġ tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 tal-Kumitat tar-Reġjuni. 

                                                      
1
  L-istħarriġ kien miftuħ bejn it-30 ta' April u l-11 ta' Lulju 2013; il-kwestjonarju u t-tagħrif bażiku jinsabu 

disponibbli hawnhekk: http://portal.cor.europa.eu/europe2020/ClosedSurveys/Pages/A-Resource-Efficient-
Europe.aspx  
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Tabella 2: Tweġibiet għall-istħarri ġ skont it-tip ta' awtorità 

 
Dan ir-rapport huwa diviż f'erba' taqsimiet skont il-grupp ta' mistoqsijiet inklużi 
fil-kwestjonarju ta' stħarriġ. Dawn it-taqsimiet huma: 
 
• Sfidi u risposti ta’ politika fil-livell reġjonali u lokali; 
• Rilevanza tal-inizjattiva "Ewropa effiċjenti fir-riżorsi" għall-awtoritajiet 

lokali; 
• Rilevanza tal-politiki nazzjonali għall-awtoritajiet lokali; 
• Kwistjonijiet ta’ politika u finanzjament. 
 
Kull taqsima tiġbor fil-qosor it-tendenzi prinċipali li joħorġu mir-risposti u 
tenfasizza perspettivi partikolari kif ukoll kummenti uniċi. Qabel dawn l-erba' 
taqsimiet hemm taqsima introduttorja, li tipprovdi l-informazzjoni dwar l-
inizjattiva ewlenija nnifisha kif ukoll dwar kwistjonijiet u sfidi attwali fl-oqsma 
relatati ta' politika. 
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Sommarju u konklużjonijiet 
 
L-istħarriġ kien ibbażat fuq 18-il mistoqsija miġbura f'erba' taqsimiet. Ir-riżultati 
prinċipali huma mqassra u wara hemm il-konklużjonijiet li jistgħu jinsiltu mit-
tweġibiet riċevuti: 
 
• 71 % tal-awtoritajiet lokali u reġjonali jqisu l-effiċjenza enerġetika u l-

użu ta' sorsi rinnovabbli tal-enerġija  bħala l-isfida prin ċipali  li 
attwalment qed tiffaċċja l-belt/reġjun tagħhom, filwaqt li 58 % 
jiddikjaraw li din l-isfida tinsab f'użu aktar effiċjenti tar-ri żorsi. Żewġ 
sfidi oħra msemmija huma l-bidla lejn ekonomija b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju  u l-modernizzazzjoni tas-settur tat-
trasport , li ssemmew minn 44 % rispettivament. 

 
• 67 % tal-parteċipanti jqisu li fid-dawl tal-isfidi li attwalment qed jiffaċċja 

r-reġjun tagħhom, l-iktar g ħan rilevanti  huwa li jidentifikaw u jo ħolqu 
opportunitajiet ġodda fil-livell lokali għat-tkabbir ekonomiku u għal 
aktar innovazzjoni kif ukoll li jag ħtu spinta lill-kompetittività tal-UE.  
Għal 58 % tal-parteċipanti, l-aktar għan importanti huwa l-ġlieda kontra 
t-tibdil fil-klima u li ji ġu limitati l-impatti tal-u żu tar-ri żorsi fuq l-
ambjent, filwaqt li 56 % oħra tal-parteċipanti semmew l-għan li jagħtu 
spinta lir-ri żultati ekonomiċi filwaqt li jnaqqsu l-u żu tar-ri żorsi. 

 
• 53 % tal-parteċipanti ta' dan l-istħarriġ adottaw politiki relatati mal-

effiċjenza fl-użu tar-riżorsi fil-qasam tas-sistemi tal-enerġija b'emissjoni 
baxxa ta' karbonju u effiċjenti fl-u żu tar-ri żorsi. 44 % tal-parteċipanti 
implimentaw politiki kemm dwar il-konsum u l-produzzjoni sostenibbli 
kif ukoll dwar it-trasport b'emissjoni baxxa ta' karbonju u effi ċjenti 
fl-użu tar-ri żorsi. 35 % oħra implimentaw politiki dwar l-użu effiċjenti 
tal-materja prima (minerali, foresti u bijomassa) fuq bażi reġjonali, 
filwaqt li 29 % adottaw politiki għal ekonomija mingħajr skart  u għall-
bijodiversità, is-servizzi tal-ekosistemi u l-użu tal-art. 

 
• 65 % tal-awtoritajiet lokali u reġjonali wieġbu li adottaw politiki li 

huma interdipendenti bħala parti minn qafas integrat, filwaqt li kienu 
biss 15 % li wieġbu li ma adottawx politiki integrati.  20 % ma wiġbux 
din il-mistoqsija. 

 
• 44 % tal-parteċipanti jiddikjaraw li tnaqqis ta' 20 % fl-emissjonijiet ta' 

gass b'effett ta' serra meta mqabbel mal-livelli tal-1990 huwa pjuttost 
realistiku.  35 % wieġbu li din il-mira hija adegwata ħafna. Fir-rigward 
tal-għan li s-sehem tal-enerġija rinnovabbli jitla' g ħal 20 %, 56 % tal-
parteċipanti wieġbu li dan huwa pjuttost realistiku , filwaqt li 33 % jqisu 
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dan l-għan bħala probabbli ħafna. Barra minn hekk, fir-rigward l-għan li 
jkun hemm titjib ta' 20 % fl-effi ċjenza fl-użu tal-enerġija, 56 % 
wieġbu li dan l-għan huwa pjuttost realistiku , filwaqt li 31 % jqisu li 
huwa probabbli ħafna li jil ħqu dan l-għan. 

 
• 65 % tal-parteċipanti wieġbu li huma favur li jestendu l-qafas tal-Patt 

tas-Sindki għall-qasam prinċipali tal-ġestjoni tal-iskart. 55 % oħra 
jixtiequ jarawh estiż għall-ġestjoni tal-ilma u 53 % għall-bijodiversità u 
l-użu tal-art . Barra dan, 51 % tal-parteċipanti jixtiequ jaraw it-tniġġis 
tal-arja  bħala parti mill-Patt tas-Sindki. 

 
• Kważi 46 % tal-parteċipanti jqisu l-għan li jinkiseb tnaqqis ta' 20 % fir-

ri żorsi li jid ħlu fil-katina tal-ikel  bħala pjuttost realistiku , filwaqt li 
għal 27 %, dan l-għan ma jistax jinkiseb. Fir-rigward tal-għan li tinkiseb 
sitwazzjoni fejn il-bini l- ġdid kollu ma jkun qed ju ża kważi l-ebda 
enerġija u ser ikun juża l-materjali b’mod effi ċjenti ħafna, 45 % tal-
parteċipanti jqisu dan bħala pjuttost realistiku , filwaqt li 42 % jqisu li 
hemm probabbiltà kbira li jinkiseb.  Fir-rigward tal-mobilità, 44 % tal-
parteċipanti jqisu li hemm probabbiltà għolja li jinkiseb tnaqqis ta' 1 % 
fis-sena fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra mit-trasport , 
filwaqt li 36 % minnhom iqisu dan l-għan bħala pjuttost realistiku . 

 
• 64 % tal-awtoritajiet lokali u reġjonali rrapportaw li l-promozzjoni ta' 

ġestjoni aħjar tar-ri żorsi tal-ilma  hija l-aktar  politika rilevanti għas-
sitwazzjoni fir-reġjun/belt tagħhom. 55 % oħra individwaw il-
promozzjoni tal-konsum u l-produzzjoni sostenibbli filwaqt li 53 % 
oħra jsemmu l-bidla tal-iskart f'ri żorsi. Barra minn dan, 45 % 
enfasizzaw l-importanza li jkun hemm appoġġ akbar għar-ri ċerka u l-
innovazzjoni. 

 
• 51 % tal-parteċipanti wieġbu li l-innovazzjoni u l-investiment huma l-

aktar azzjoni diffi ċli biex tinkiseb fil-kuntest tal-inizjattiva ewlenija 
Ewropa effiċjenti fir-riżorsi. 47 % oħra ddispjaċihom li s-sussidji wkoll 
huma diffi ċli li jinkisbu.  

 
• Meta mistoqsija dwar il-punti b’saħħithom u dawk dgħajfa tal-inizjattiva 

ewlenija 'Ewropa effiċjenti fir-riżorsi' mill-perspettiva tar-reġjun/belt, l-
awtoritajiet lokali u reġjonali taw risposti diversi ħafna li jikkoinċidu fuq 
żewġ punti pożittivi prinċipali: minn naħa, l-awtoritajiet lokali u reġjonali 
japprezzaw l-intenzjoni tal-inizjattiva ewlenija li tipprovdi għanijiet, u 
min-naħa l-oħra, il-fatt li tingħata aktar importanza lill-politika ambjentali 
fl-Ewropa. Fir-rigward tal-punti dgħajfa, l-awtoritajiet lokali u reġjonali 
jindikaw il-fatt li l-inizjattiva ewlenija 'Ewropa effiċjenti fir-riżorsi' ma 
toffrix biżżejjed aġġustament għall-kriżi ekonomika u dan iwassal għal 
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progress bil-mod lejn l-effiċjenza tar-riżorsi fil-livell reġjonali.  Risposti 
oħra jindikaw involviment inadegwat tal-atturi lokali kif ukoll in-nuqqas 
ta' linji gwida preċiżi dwar l-għanijiet. 

 
• 27 % tal-parteċipanti jirrakkomandaw bidliet  għall-inizjattiva ewlenija 

'Ewropa effiċjenti fir-ri żorsi'. 
 
• Għal 36 % tal-parteċipanti, il-Programm Nazzjonali tagħhom ta’ 

Riforma (PNR) jindirizza b’mod adegwat il-ħtiġijiet reġjonali/lokali  
fl-oqsma ta’ politika koperti mill-inizjattiva ewlenija 'Ewropa effiċjenti 
fir-ri żorsi'.  Mill-banda l-oħra, 20 % tal-parteċipanti jħossu li l-PNR 
tagħhom ma jindirizzax b'mod adegwat il-ħtiġijiet reġjonali/lokali 
tagħhom fir-rigward tal-oqsma ta' politika rispettivi relatati mal-effiċjenza 
fl-użu tar-riżorsi. 

 
• Meta mistoqsija jekk jissuġġerixxux xi bidliet fil-PNR ta' pajjiżhom fil-

qasam tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, kienu biss 25 % tal-parteċipanti li 
jirrakkomandaw bidliet g ħall-PNR tagħhom. 

 
• Hekk kif 71 % tal-parteċipanti jindikaw li jiddependu fuq il-finanzjament, 

il-FEŻR jidher li huwa l-aktar sors ta' finanzjament użat  għal azzjonijiet 
relatati mal-inizjattiva ewlenija 'Ewropa effiċjenti fir-riżorsi'. Madankollu, 
l-awtoritajiet lokali u reġjonali jużaw ukoll il-Fond ta' Koeżjoni (47 %), 
segwit mill-FSE (40 %) u mil-LIFE (35 %) . 

 
• 49 % tal-parteċipanti wettqu azzjoni sabiex jimplimentaw l-inizjattiva 

ewlenija 'Ewropa effiċjenti fir-riżorsi' fi sħubija ma' livelli differenti ta' 
gvern.  

 
• 40 % tal-parteċipanti indikaw li m'hemmx biżżejjed rabtiet bejn il-

qafas ta' politika tal-UE u l-livelli lokali.  
 
• 73 % tal-awtoritajiet lokali u reġjonali ddikjaraw li għandhom strateġija 

biex jinvolvu atturi differenti bil-g ħan li jiksbu l-għanijiet ta' politika 
stabbiliti fl-inizjattiva 'Ewropa effi ċjenti fir-ri żorsi'. Minn dawn it-
73 %, kwint minnhom qegħdin jimplimentaw kampanji ta' informazzjoni 
sabiex jinvolvu lill-pubbliku u jħeġġu l-parteċipazzjoni. 10 % biss 
qegħdin jinvolvu b'mod attiv lill-SMEs fl-approċċ multisettorjali. 

 
B'mod ġenerali, l-awtoritajiet lokali u reġjonali jidhru li jinsabu fi triqthom lejn 
il-ksib tal-għanijiet tal-inizjattiva ewlenija 'Ewropa effiċjenti fir-riżorsi'. 
Madankollu jridu jingħelbu xi sfidi sabiex jinkisbu ċerti objettivi. Pereżempju, 
kif deskritt hawn fuq, skont l-awtoritajiet lokali u reġjonali, l-isfidi prinċipali 
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huma l-effiċjenza fl-enerġija u l-użu tas-sorsi rinnovabbli ta' enerġija. Din il-
perċezzjoni tista' tiġi sostnuta mill-fatt li t-tranżizzjoni minn sistemi komuni ta' 
enerġija għal dawk rinnovabbli qed toħloq problemi fl-implimentazzjoni tagħha, 
minħabba limiti finanzjarji jew teknoloġiċi. 
 
Barra minn hekk, il-bżonn ta' sistemi innovattivi ta' enerġija li jnaqqsu l-ispejjeż, 
u li b'hekk issaħħu l-ekonomija, huwa enfasizzat mill-importanza li l-awtoritajiet 
lokali u reġjonali jagħtu lill-identifikar u l-ħolqien ta' opportunitajiet ġodda għat-
tkabbir ekonomiku u aktar innovazzjoni. Tendenza li qed toħroġ fid-dieher fil-
kuntest tat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra b'20 %, indikata 
mill-awtoritajiet lokali u reġjonali, hija l-promozzjoni u l-espansjoni tat-trasport 
pubbliku, bil-għan li jitnaqqsu l-emissjonijiet mit-traffiku. 
 
L-awtoritajiet lokali u reġjonali ddeskrivew ukoll id-diffikultajiet fir-rigward tat-
tnaqqis tar-riżorsi li jidħlu fil-katina tal-ikel, minħabba n-nuqqas ta' linji gwida 
mill-gvernijiet nazzjonali. Problemi oħra li ħarġu jinkludu l-ksib ta' investiment 
għal proġetti effiċjenti fir-riżorsi, kemm jekk permezz tal-fondi tal-UE kif ukoll 
jekk permezz ta' fondi privati. 
 
Fir-rigward tal-bidliet proposti għall-inizjattiva ewlenija, l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali semmew argumenti simili, b'mod partikolari l-bżonn ta' baġit estiż u 
miri vinkolanti ċari. Barra minn hekk hemm talba ċara għal rabtiet aħjar bejn l-
awtoritajiet lokali u reġjonali u l-politiki Ewropej, li turi l-livell dgħajjef ta' 
involviment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali f'din il-kwistjoni. 
 

__________________ 


