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NOTA
minn: Segretarjat Ġenerali
lil: Delegazzjonijiet
Suġġett: Reviżjoni ta' l-Istrateġija ta' l-UE għall-Iżvilupp Sostenibbli (SŻS ta' l-UE)

- Strateġija Mġedda

Id-delegazzjonijiet isibu annessa l-Istrateġija Mġedda ta' l-UE għall-Iżvilupp Sostenibbli kif 

adottata mill-Kunsill Ewropew fil-15/16 ta' Ġunju 2006.

___________________
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ANNESS

STRATEĠIJA GĦALL-IŻVILUPP SOSTENIBBLI TA' L-UE MĠEDDA

L-IMPENN TAGĦNA GĦAL ŻVILUPP SOSTENIBBLI

1. Żvilupp sostenibbli tfisser li l-ħtiġijiet tal-ġenerazzjoni preżenti għandhom jintlaħqu mingħajr 

ma tiġi kompromessa l-abilità ta' ġenerazzjonijiet futuri li jilħqu l-ħtiġijiet tagħhom. Huwa 

objettiv dominanti ta' l-Unjoni Ewropea mniżżel fit-Trattat, li jirregola l-linji politiċi u l-

attivitajiet kollha ta' l-Unjoni. ŻS huwa dwar is-salvagwardja tal-kapaċità tad-dinja li 

tappoġġa l-ħajja fid-diversità kollha tagħha u huwa msejjes fuq il-prinċipji tad-demokrazija, l-

ugwaljanza bejn is-sessi, is-solidarjetà, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet fundamentali 

li jinkludu l-libertà u l-opportunitajiet indaqs għal kulħadd. Jimmira għat-titjib kontinwu tal-

kwalità tal-ħajja u l-benesseri fid-Dinja għall-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri. Għal dak il-

għan jippromwovi ekonomija dinamika b’impjieg sħiħ u b'livell għoli ta' edukazzjoni, ta' 

protezzjoni tas-saħħa, ta' koeżjoni soċjali u territorjali u ta' protezzjoni ambjentali f'dinja 

paċifika u bla periklu, b'rispett għad-diversità kulturali.

2. Il-Kunsill Ewropew f'Göteborg (2001) adotta l-ewwel Strateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli ta' 

l-UE (SŻS). Din ġiet ikkomplimentata b'dimensjoni esterna fl-2002 mill-Kunsill Ewropew 

f'Barċellona bil-ħsieb tas-Summit Dinji dwar Żvilupp Sostenibbli f'Johannesburg (2002).

Madankollu, tendenzi mhux sostenibbli fir-rigward tal-bidla fil-klima u l-użu ta' l-enerġija, it-

theddid għas-saħħa pubblika, il-faqar u l-esklużjoni soċjali, il-pressjoni demografika u x-

xjuħija, l-immaniġġar tar-riżorsi naturali, it-telf tal-bijodiversità, l-użu ta' l-art u t-trasport 

għadhom hemm u qed iqumu sfidi ġodda. Peress li dawn it-tendenzi negattivi jġibu sens ta' 

urġenza, teħtieġ azzjoni għal perijodu qasir, filwaqt li tinżamm il-perspettiva fit-tul. L-isfida 

ewlenija hi li nibdlu gradwalment ix-xejriet tal-konsum u tal-produzzjoni attwali mhux 

sostenibbli tagħna u l-approċċ mhux integrat fit-tfassil tal-politika.
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3. Fuq dan l-isfond, b'konklużjoni tar-reviżjoni ta' l-SŻS ta' l-UE imnedija mill-Kummissjoni fl-

2004 u abbażi tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Dwar ir-reviżjoni ta' l-Istrateġija għal 

Żvilupp Sostenibbli - Pjattaforma għal azzjoni" minn Diċembru 2005 kif ukoll kontributi mill-

Kunsill, il-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u oħrajn, il-Kunsill 

Ewropew adotta SŻS mġedda ambizzjuża u komprensiva għal UE mkabbra, filwaqt li kompla 

jibni fuq dik adottata fl-2001.

4. Dan id-dokument jagħti strateġija waħda u koerenti ta' kif l-UE ser iżżomm b'mod effettiv l-

impenji tagħha li ilhom biex tilħaq l-isfidi ta' l-iżvilupp sostenibbli. Hija tafferma mill-ġdid l-

ħtieġa għal solidarjetà globali u tirrikonoxxi l-importanza li tissaħħaħ il-ħidma tagħna ma' l-

imsieħba barra mill-UE, inklużi dawk il-pajjiżi li qed jiżviluppaw b'rata mgħaġġla li ser 

ikollhom impatt sinifikanti fuq l-iżvilupp sostenibbli globali.

5. L-għan globali ta' l-SŻS ta' l-UE mġedda huwa li tidentifika u tiżviluppa azzjonijiet biex 

jippermettu lill-UE tikseb titjib kontinwu tal-kwalità tal-ħajja kemm għall-ġenerazzjonijiet 

attwali kif ukoll futuri, permezz tal-ħolqien ta' komunitajiet sostenibbli kapaċi li jimmaniġġaw 

u jużaw riżorsi b'mod effiċjenti u li jagħmlu użu mill-potenzjal ta' l-innovazzjoni ekoloġika u 

soċjali ta' l-ekonomija, filwaqt li jiżguraw prosperità, protezzjoni ambjentali u koeżjoni 

soċjali.

6. Biex isservi bħala bażi għal din l-istrateġija mġedda, il-Kunsill Ewropew f'Ġunju 2005 

approva dikjarazzjoni bl-objettivi u l-prinċipji li ġejjin:

OBJETTIVI EWLENIN

PROTEZZJONI AMBJENTALI

Tiġi ssalvagwardjata l-kapaċità tad-dinja li tappoġġja l-ħajja fid-diversità kollha tagħha, jiġu 

rrispettati l-limitazzjonijiet tar-riżorsi naturali tal-pjaneta u jiġi żgurat livell għoli ta' 

protezzjoni u titjib fil-kwalità ta’ l-ambjent. Jiġi evitat u mnaqqas it-tniġġis ambjentali u jiġu 

promossi l-konsum u l-produzzjoni sostenibbli biex tinkiser ir-rabta bejn it-tkabbir ekonomiku 

u d-degradazzjoni ambjentali.
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EKWITÀ U KOEŻJONI SOĊJALI

Tiġi promossa soċjetà demokratika, soċjalment inklussiva, koeżiva, b'saħħitha, bla periklu u 

ġusta b'rispett lejn id-drittijiet fundamentali u d-diversità kulturali li toħloq opportunitajiet 

indaqs u tiġġieled id-diskriminazzjoni f'kull forma tagħha.

PROSPERITÀ EKONOMIKA

Tiġi promossa ekonomija prosperuża, innovattiva, rikka fl-għarfien, kompetittiva u eko-

effiċjenti, li tipprovdi standards għolja ta' ħajja u impjieg sħiħ u ta' kwalità għolja madwar l-

Unjoni Ewropea kollha.

NILĦQU R-RESPONSABBILITAJIET INTERNAZZJONALI TAGĦNA

Jitħeġġeġ l-istabbiliment u niddefendu l-istabbilità ta' l-istituzzjonijiet demokratiċi madwar 

id-dinja, ibbażati fuq il-paċi, is-sigurtà u l-libertà. Jiġi promoss b'mod attiv l-iżvilupp 

sostenibbli madwar id-dinja u żgurat li l-politika interna u esterna ta' l-Unjoni Ewropea hija 

konsistenti ma' l-iżvilupp globali sostenibbli u ma' l-impenji internazzjonali tagħha.

PRINĊIPJI GWIDA TA' POLITIKA

PROMOZZJONI U PROTEZZJONI TAD-DRITTIJIET FUNDAMENTALI

Jitqiegħed il-bniedem fiċ-ċentru tal-politika ta' l-Unjoni Ewropea billi jiġu promossi d-

drittijiet fundamentali, billi tiġi miġġielda kull forma ta' diskriminazzjoni u jsir kontribut għat-

tnaqqis tal-faqar u l-eliminazzjoni ta’ l-esklużjoni soċjali madwar id-dinja.

SOLIDARJETÀ FI ĦDAN U BEJN IL-ĠENERAZZJONIJIET

Jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tal-ġenerazzjonijiet attwali mingħajr ma tkun kompromessa l-

kapaċità tal-ġenerazzjonijiet futuri biex jilħqu l-ħtiġijiet tagħhom fl-Unjoni Ewropea u bnadi 

oħra.

SOĊJETÀ DEMOKRATIKA U MIFTUĦA

Jiġi garantit liċ-ċittadini d-drittijiet ta' aċċess għall-informazzjoni u jiġi żgurat l-aċċess għall-

ġustizzja. Jiġu żviluppati mezzi ta' konsultazzjoni u parteċipazzjoni xierqa għall-partijiet 

interessati u l-assoċjazzjonijiet kollha.
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INVOLVIMENT TAĊ-ĊITTADINI

Jittejjeb is-sehem taċ-ċittadini fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Jitmexxew 'il quddiem l-edukazzjoni 

u l-kuxjenza pubblika ta' l-iżvilupp sostenibbli. Jiġu infurmati ċ-ċittadini dwar l-impatt 

tagħhom fuq l-ambjent u l-possibbiltajiet tagħhom biex jagħmlu aktar għażliet sostenibbli.

INVOLVIMENT TAN-NEGOZJI U L-IMSIEĦBA SOĊJALI

Jittejjeb id-djalogu soċjali, ir-responsabbiltà korporattiva soċjali u s-sħubiji privati-pubbliċi 

biex jitrawmu l-kooperazzjoni u r-responsabbiltajiet komuni biex jintlaħaq konsum u 

produzzjoni sostenibbli.

KOERENZA POLITIKA U GOVERNANZA

Titmexxa 'l quddiem il-koerenza bejn il-politika kollha ta' l-Unjoni Ewropea u l-koerenza bejn 

l-azzjonijiet lokali, reġjonali, nazzjonali u globali sabiex jitjieb il-kontribut tagħhom lejn 

żvilupp sostenibbli.

POLITIKA TA' INTEGRAZZJONI

Titmexxa 'l quddiem l-integrazzjoni ta' kunsiderazzjonijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali 

sabiex ikunu koerenti u jsaħħu lil xulxin billi jagħmlu użu sħiħ minn strumenti għal 

regolamentazzjoni aħjar, bħal valutazzjoni ta’ l-impatt bilanċjata u konsultazzjonijiet tal-

partijiet interessati.

L-UŻU TA' L-AĦJAR GĦARFIEN DISPONIBBLI

Jiġi żgurat li l-linji politiċi huma żviluppati, ivvalutati u implimentati abbażi ta' l-aħjar 

għarfien disponibbli u għandhom ikunu ekonomikament sodi u kost-effettivi.

PRINĊIPJU TA' PREKAWZJONI

Fejn ikun hemm inċertezza xjentifika, jiġu implimentati proċeduri ta’ evalwazzjoni u tittieħed 

azzjoni preventiva xierqa biex tiġi evitata ħsara lis-saħħa umana jew lill-ambjent.

MIN INIĠĠES IĦALLAS

Jiġi żgurat li l-prezzijiet għandhom jirriflettu l-ispejjeż reali li l-attivitajiet ta' konsum u 

produzzjoni jiġu jiswew lis-soċjetà, u li min iniġġes iħallas għad-dannu li jikkawża lis-saħħa 

tal-bniedem u lill-ambjent.
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L-UŻU TAS-SINERĠIJI BEJN L-SŻS TA' L-UE U L-ISTRATEĠIJA TA' LISBONA 

GĦAT-TKABBIR U L-IMPJIEGI

7. L-SŻS ta' l-UE u l-Istrateġija ta' Lisbona għat-tkabbir u l-impjiegi jikkomplimentaw lil xulxin.

L-SŻS primarjament tikkonċerna l-kwalità tal-ħajja, l-ekwità intra- u inter-ġenerazzjonali u 

koerenza bejn l-isferi kollha ta' politika, inklużi l-aspetti esterni. Hija tagħraf ir-rwol ta' l-

iżvilupp ekonomiku fil-faċilitazzjoni tat-transizzjoni lejn soċjetà aktar sostenibbli. L-

Istrateġija ta' Lisbona tagħti kontribut essenzjali lill-objettiv dominanti ta' żvilupp sostenibbli 

b'fokus ewlieni fuq azzjonijiet u miżuri mmirati għaż-żieda fil-kompetittività u t-tkabbir 

ekonomiku u t-titjib tal-ħolqien ta' l-impjiegi.

8. L-SŻS ta' l-UE tifforma l-qafas globali li fih l-Istrateġija ta' Lisbona, bil-fokus imġedded 

tagħha fuq it-tkabbir u l-impjiegi, tipprovdi l-mutur ta' ekonomija aktar dinamika. Dawn iż-

żewġ strateġiji jagħrfu li objettivi ekonomiċi, soċjali u ambjentali jistgħu jirrinfurzaw lil 

xulxin u huma għandhom għalhekk javvanzaw flimkien. Iż-żewġ strateġiji jimmiraw li 

jappoġġaw il-bidliet strutturali meħtieġa li jippermettu lill-ekonomiji ta' l-Istati Membri jifilħu 

għall-isfidi tal-globalizzazzjoni billi joħolqu kondizzjonijiet ugwali fejn id-dinamiżmu, l-

innovazzjoni u l-intraprenditorija kreattiva jistgħu jiffjorixxu filwaqt li tiġi żgurata ekwità 

soċjali u ambjent b'saħħtu.

9. F'dan il-kuntest l-SŻS ta' l-UE tagħraf li investimenti f'kapital uman, soċjali u ambjentali kif 

ukoll innovazzjoni teknoloġika huma l-prerekwiżiti għal kompetittività u prosperità 

ekonomika fit-tul, koeżjoni soċjali, impjiegi ta' kwalità u protezzjoni ambjentali aħjar.

FORMULAZZJONI AĦJAR TAL-POLITIKA

10. L-SŻS ta' l-UE tistabbilixxi approċċ għal tfassil aħjar tal-politika bbażat fuq regolazzjoni 

aħjar u fuq il-prinċipju li l-iżvilupp sostenibbli għandu jkun integrat fit-tfassil tal-politika fil-

livelli kollha. Dan jirrikjedi li l-livelli kollha tal-gvern jappoġġaw lil, u jikkooperaw ma', 

xulxin, filwaqt li jieħdu kont ta' l-istrutturi istituzzjonali, il-kulturi u ċ-ċirkostanzi speċifiċi 

differenti ta' l-Istati Membri.
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11. F'dan ir-rigward l-istituzzjonijiet kollha ta' l-UE għandhom jiżguraw li deċiżjonijiet maġġuri 

ta' politika huma bbażati fuq proposti li jkunu għaddew minn Valutazzjoni ta' Impatt (VI) ta' 

kwalità għolja, li tivvaluta b'mod ibbilanċjat id-dimensjonijiet soċjali, ambjentali u ekonomiċi 

ta' l-iżvilupp sostenibbli u jieħdu kont tad-dimensjoni esterna ta' l-iżvilupp sostenibbli u l-

ispejjeż ta' nuqqas ta' azzjoni. Għodod oħrajn għal tfassil aħjar ta' politika jinkludu l-

valutazzjoni ex-post ta' impatti ta' politika u l-parteċipazzjoni pubblika u ta' partijiet 

interessati. L-Istati Membri għandhom jagħmlu użu usa’ ta' dawn l-għodod, partikolarment il-

VI, meta jkunu qed jallokaw fondi pubbliċi u jiżviluppaw strateġiji, programmi u proġetti.

12. L-istituzzjonijiet kollha ta' l-UE għandhom jiżguraw li proposti għal miri, objettivi u miżuri 

huma fattibbli u, fejn jenħtieġ, akkumpanjati bl-istrumenti meħtieġa fil-livell ta' l-UE.

SFIDI ĊENTRALI

13. Filwaqt li żżomm f'moħħha tendenzi ambjentali li sejrin għall-agħar, l-isfidi ekonomiċi u 

soċjali ta' l-UE flimkien ma' pressjonijiet kompetittivi ġodda u impenji internazzjonali ġodda, 

l-SŻS ta' l-UE tidentifika 7 sfidi ċentrali u miri korrispondenti, objettivi operattivi u 

azzjonijiet. It-tfassil u l-implimentazzjoni futuri tagħhom ser ikunu ggwidati mill-prinċipji 

msemmija hawn fuq. Referenza għal kwalunkwe azzjoni partikolari hija mingħajr preġudizzju 

għad-diviżjoni tal-kompetenzi bejn l-UE u l-Istati Membri.

Bidla fil-klima u enerġija nadifa

Objettiv Ġenerali: Li jiġu llimitati l-bidla fil-klima u l-ispejjeż u l-effetti negattivi tagħha 
għas-soċjetà u l-ambjent

Objettivi u miri operattivi

· L-impenji tal-Protokoll ta' Kyoto ta' l-UE-15 u l-maġġor parti ta' l-UE-25 għall-miri li 

jnaqqsu l-emissjonijiet ta' gass serra sa l-2008 - 2012, fejn il-mira ta’ l-UE-15 huwa ta’ 

tnaqqis ta' 8% fl-emissjonijiet meta mqabbel mal-livelli ta’ l-1990. Il-mira li t-

temperatura medja tal-wiċċ globali biex ma titlax b'iktar minn 2ºC meta mqabbel mal-

livell pre-industrijali.
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· Il-politika dwar l-enerġija għandha tkun konsistenti ma' l-objettivi ta' sigurtà tal-

forniment, il-kompetittività u s-sostenibbiltà ambjentali, fl-ispirtu tal-Politika dwar l-

Enerġija għall-Ewropa mnedija f'Marzu 2006 mill-Kunsill Ewropew. Il-politika dwar l-

Enerġija hija kruċjali meta tiġi indirizzata l-isfida tal-bidla fil-klima.

· L-adattament għal, u l-mitigazzjoni tal-bidla fil-klima għandhom jiġu integrati fil-linji 

politiċi Ewropej rilevanti kollha.

· Sa l-2010 12% tal-konsum ta' l-enerġija, fuq medja, u 21% tal-konsum ta' l-elettriku, 

bħala mira komuni imma differenzjata, għandhom jintlaħqu minn sorsi rinnovabbli, 

waqt li jiġi kkunsidrat li s-sehem tagħhom jogħla għal 15% sa l-2015.

· Sa l-2010 5,75% tal-karburant tat-trasport għandu jikkonsisti f'karburant bijo, bħala 

mira indikattiva, (id-Direttiva 2003/30/KE), waqt li jiġi kkunsidrat li l-proporzjon 

tagħhom jogħla għal 8% sa l-2015.

· Li jiġi ffrankat total ta' 9% tal-konsum finali ta' l-enerġija fuq 9 snin sa l-2017 kif 

indikat mid-Direttiva dwar Servizzi ta' l-Enerġija u l-Effiċjenza fl-Użu Finali ta' l-

Enerġija.

L-azzjonijiet għandhom jinkludu

· Fis-segwitu tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Klima ta' Montreal taħt il-Konvenzjoni Kwadru 

tan-NU dwar il-Bidla fil-Klima, l-UE għandha tħejji għażliet għal arranġament għal 

wara l-2012 konsistenti ma' li jintlaħaq l-objettiv ta' 2°C mingħajr dewmien permezz ta' 

impenn kostruttiv fi djalogu wiesa' dwar azzjoni ta' kooperazzjoni fit-tul u fl-istess ħin 

permezz ta' proċess taħt il-Protokoll ta' Kyoto, f'konformità mal-prinċipju ta' 

responsabbiltajiet komuni imma differenzjati u kapaċitajiet rispettivi.

· Mingħajr ma jiġu ppreġudikati approċċi ġodda għal differenzjazzjoni bejn il-Partijiet 

f'qafas ġust u flessibbli futur, l-UE tistenna bil-ħerqa li tesplora ma' partijiet oħra 

strateġiji biex tikseb ir-riduzzjonijiet neċessarji ta' emissjoni. L-UE temmen li f'dan il-

kuntest għandhom jiġu kkunsidrati toroq ta' riduzzjoni mill-grupp ta' pajjiżi żviluppati 

fl-ordni ta' 15-30% sa l-2020 mqabbla mal-linja bażi maħsuba fil-Protokoll ta' Kyoto, u 

lil hinn mill-ispirtu tal-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' l-Ambjent.
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· Fil-qafas tat-tieni fażi tal-Programm Ewropew tal-Bidla fil-Klima, il-Kummissjoni u l-

Istati Membri ser jipprijoritizzaw azzjonijiet ġodda biex jiġu sfruttati b’mod sistematiku 

għażliet kost-effettivi ta' tnaqqis ta' emissjonijiet għall-karozzi u l-avjazzjoni. F'dan il-

kuntest ser jiġi esplorat is-sekwestru u l-ħażna tal-karbonju bħala għażliet ta' 

mitigazzjoni.

· Il-Kummissjoni se twettaq reviżjoni ta' l-iskema ta’ l-UE ta' negozju ta' l-Emissjonijiet 

(ETS ta' l-UE) b'mod f'waqtu, u b'hekk tipprovdi ċertezza fuq perijodu medju u fit-tul lil 

investituri, u se tikkonsidra l-estensjoni għal gassijiet oħra ta' l-effett serra u setturi oħra, 

speċifikament l-avjazzjoni kif intalab qabel mill-Kunsill.

· Il-Kummissjoni u l-Istati Membri ser isaħħu t-tmexxija ta' l-UE billi jadottaw u 

jimplimentaw Pjan ta' Azzjoni dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija ambizzjuż u realistiku 

filwaqt li jinżamm preżenti l-potenzjal ta' tfaddil ta' enerġija ta' l-UE ta' 20% sa l-2020, 

kif stmat mill-Kummissjoni, u b'kont meħud tal-miżuri li diġà huma implimentati mill-

Istati Membri.

· Il-Kummissjoni ser tipproduċi analiżi dwar kif jistgħu jintlaħqu l-miri eżistenti (2010) 

għal materjali rinnovabbli u kif tista' ssir promozzjoni ulterjuri ta' l-enerġiji rinnovabbli 

b'mod kost-effettiv fit-tul u bl-istess mod iżżid l-użu ta' bijokarburanti fis-settur tat-

trasport akkumpanjat minn djalogu kostruttiv ma' l-industrija taż-żejt u l-partijiet 

interessati kollha billi tagħti appoġġ massimu lir-riċerka dwar u lill-iżvilupp tal-

bijokarburanti tat-tieni ġenerazzjoni. L-istabbiliment ta' miri ġodda għandu jiġi 

ġġustifikat abbażi ta' analiżi komprensiva tal-potenzjal u l-kost effettività ta' miżuri 

ulterjuri. Tul dawn il-proċessi, għandu jittieħed kont tal-karatteristiċi speċifiċi ta' l-Istati 

Membri u l-ħtieġa għal flessibbiltà fl-iżvilupp tat-taħlita enerġetika tagħhom kif ukoll 

tal-problemi ta' gżejjer u reġjuni l-biċċa l-kbira iżolati mis-suq ta' l-enerġija ta' l-UE.

· Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jippromwovu l-użu tal-bijomassa bil-ħsieb 

li jiġu ddiversifikati s-sorsi tal-provvista tal-karburant ta' l-UE, jitnaqqsu l-emissjonijiet 

tal-gass serra u jiġu offruti opportunitajiet ġodda ta' qliegħ u impjiegi f'żoni rurali billi 

jitmexxew 'il quddiem proposti fil-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Bijomassa fit-tliet setturi 

tagħha kollha: tisħin u tkessiħ, elettriku u trasport. Dan għandu jiġi żviluppat fil-qafas 

ta' strateġija fit-tul għall-bijoenerġija lil hinn mill-2010.

· L-Istati Membri għandhom itejbu l-effiċjenza ta' l-impjanti ta' l-enerġija b'mod 

partikolari b'aktar promozzjoni ta' l-użu ta' sħana u enerġija flimkien.
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Trasport Sostenibbli

Objettiv Ġenerali: Li jiġi żgurat li s-sistemi tat-trasport tagħna jilħqu l-ħtiġijiet ekonomiċi, 
soċjali u ambjentali tas-soċjetà filwaqt li jiġu minimizzati l-impatti mhux 
mixtieqa fuq l-ekonomija, is-soċjetà u l-ambjent

Objettivi u miri operattivi

· Li jkun hemm separazzjoni bejn it-kabbir ekonomiku u d-domanda għat-trasport bil-

għan li jitnaqqsu l-impatti ambjentali.

· Li jintlaħqu livelli sostenibbli ta' l-użu ta' l-enerġija tat-trasport u li jitnaqqsu l-

emissjonijiet tal-gass serra.

· Li jitnaqqsu emissjonijiet li jniġġsu mit-trasport għal livelli li jimminimizzaw l-effetti 

fuq is-saħħa tal-bniedem u/jew l-ambjent.

· Li jinkiseb ċaqliq bilanċjat lejn modi ta' trasport li ma jniġġsux l-ambjent biex tinkiseb 

sistema sostenibbli ta' trasport u mobbiltà.

· Li jitnaqqsu l-ħsejjes tat-trasport kemm fis-sors kif ukoll permezz ta’ miżuri ta’ 

mitigazzjoni biex jiġi żgurat li l-livelli globali ta’ espożizzjoni jimminimizzaw l-impatti 

fuq is-saħħa

· Li jiġi mmodernizzat il-qafas ta' l-UE għas-servizzi tat-trasport pubbliku għall-

passiġġieri biex jiġu mħeġġa effiċjenza u prestazzjoni aħjar sa l-2010.

· F'konformità ma' l-istrateġija ta' l-UE dwar l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi ħfief, il-

flotta l-ġdida ta' karozzi għandha tikseb emissjonijiet tas-CO2 ta' 140g/km (2008/09) u 

120g/km (2012).

· Li jitnaqqsu bin-nofs l-imwiet mit-trasport fit-toroq sa l-2010 mqabblin ma' l-2000.

L-azzjonijiet għandhom jinkludu

· L-UE u l-Istati Membri se jieħdu miżuri biex itejbu l-prestazzjoni ekonomika u 

ambjentali tal-modi kollha ta' trasport u, fejn xieraq, miżuri biex iġibu bidla mit-trasport 

bit-triq għal trasport bil-ferrovija, l-ilma u t-trasport pubbliku inkluż intensità aktar 

baxxa fit-trasport permezz ta' re-inġinerija tal-produzzjoni u tal-proċess loġistiku u bidla 

fl-imġieba flimkien ma' kollegament aħjar bejn il-modi differenti ta' trasport.

· L-UE u l-Istati Membri għandhom itejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur tat-trasport 

billi jagħmlu użu minn strumenti kost-effettivi.
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· L-UE u l-Istati Membri għandhom jiffokaw fuq alternattivi possibbli għat-trasport bl-art 

ta' merkanzija u passiġġieri inkluż l-iżvilupp xieraq tan-Network Trans-Ewropew u l-

kollegamenti intermodali għal loġistika ta’ ġarr ta’ merkanzija, inter alia bl-

implimentazzjoni tal-miżuri maħsuba fil-programm ta' azzjoni tal-Kummissjoni għal 

trasport fuq passaġġi interni ta' l-ilma "NAIADES" u l-Programm "Marco Polo II".

· Il-Kummissjoni ser tissokta teżamina l-użu ta’ nollijiet għall-infrastruttura għall-modi 

kollha tat-trasport billi tagħmel użu minn opportunitajiet ġodda li jiġu ma' teknoloġiji 

ġodda tas-satellita, ta’ l-informazzjoni u tal-komunikazzjoni. Fil-qafas tad-Direttiva 

Eurovignette l-Kummissjoni ser tippreżenta, sa mhux aktar tard mill-2008, mudell 

applikabbli b'mod ġenerali, trasparenti u komprensibbli għall-valutazzjoni ta' l-ispejjeż 

esterni kollha biex iservi bħala l-bażi għall-kalkoli futuri ta' nollijiet għall-infrastruttura.

· Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jistinkaw biex jagħmlu progress effettiv 

lejn soluzzjonijiet globali għat-tnaqqis ta' impatti dannużi tat-traffiku internazzjonali 

marittimu u ta' l-ajru.

· Bi ħsieb li jitnaqqsu bin-nofs l-imwiet ikkawżati mit-trasport bit-triq kif ukoll li 

jitnaqqas in-numru ta' nies li jkorru bit-traffiku fit-triq, tiżdied is-sigurezza fit-toroq 

permezz tat-titjib ta' l-infrastruttura tat-toroq, ta' vetturi aktar siguri, permezz tal-

promozzjoni ta' kampanji komuni biex titqajjem kuxjenza madwar l-Ewropa bil-ħsieb 

ta' bidla fl-imġieba fit-toroq kif ukoll permezz ta' l-istabbiliment ta' infurzar 

transkonfini.

· F'konformità ma' l-istrateġija tematika dwar l-ambjent urban, l-awtoritajiet lokali 

għandhom jiżviluppaw u jimplimentaw pjanijiet u sistemi ta' trasport urban filwaqt li 

jieħdu kont tal-gwida teknika mogħtija mill-Kummissjoni fl-2006 u jikkonsidraw 

kooperazzjoni eqreb bejn l-ibliet u r-reġjuni ta' madwarhom.

· Il-Kummissjoni u l-Istati Membri ser jiżviluppaw strateġija ta' l-UE fit-tul u koerenti 

dwar il-karburanti.



10917/06 jc/DC/es 12
ANNESS DG I MT

Konsum u produzzjoni sostenibbli

Objettiv Ġenerali: Li jiġu promossi tendenzi ta' konsum u produzzjoni sostenibbli

Objettivi u miri operattivi

· Li jiġu promossi konsum u produzzjoni sostenibbli billi jiġi indirizzat l-iżvilupp soċjali 

u ekonomiku fil-kapaċità ta' ġarr ta' ekosistemi u separazzjoni tat-tkabbir ekonomiku 

mid-degradazzjoni ambjentali.

· Li tittejjeb il-prestazzjoni ambjentali u soċjali għal prodotti u proċessi u li tiġi mħeġġa l-

applikazzjoni tagħhom min-negozji u mill-konsumaturi.

· Li l-mira tkun li sa l-2010 jinkiseb livell medju ta' l-UE ta' Akkwist Pubbliku Ekoloġiku 

(APE) ugwali għal dak attwalment miksub mill-Istati Membri bl-aħjar prestazzjoni.

· L-UE għandha tfittex li tkabbar is-sehem tas-suq globali tagħha fil-qasam tat-teknoloġiji 

ambjentali u eko-innovazzjonijiet.

L-azzjonijiet għandhom jinkludu

· Il-Kummissjoni u l-Istati Membri ser jesploraw azzjonijiet speċifiċi biex iġibu tendenzi 

ta' konsum u produzzjoni aktar sostenibbli fil-livell ta' l-UE u globali, partikolarment 

permezz tal-Proċess ta' Marrakech tan-NU u l-Kummissjoni għal Żvilupp Sostenibbli.

F'dan il-kuntest sa l-2007 l-Kummissjoni ser tipproponi pjan ta' Azzjoni ta' l-UE għal 

Konsum u Produzzjoni Sostenibbli, li għandu jgħin biex jiġu identifikati u jingħelbu 

ostakoli għall-PKS u biex tiġi żgurata koerenza aħjar bejn il-linji politiċi differenti 

relatati u biex titqajjem kuxjenza fost iċ-ċittadini u jinbidlu tendenzi ta' konsum 

insostenibbli.

· Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jimpenjaw ruħhom fi djalogu ma' partijiet 

interessati kummerċjali u rilevanti bil-għan li jistabbilixxu miri ta' prestazzjoni 

ambjentali u soċjali għal prodotti u proċessi.

· Il-Kummissjoni u l-Istati Membri ser jiżviluppaw proċess strutturat biex jikkondividu l-

aħjar prattika u kompetenza dwar l-APE filwaqt li jittieħed kont tal-potenzjal biex jiġi 

promoss l-APE fil-livell lokali u dak reġjonali. Il-Kummissjoni ser tiffaċilita 

benchmarking regolari madwar l-UE tal-prestazzjoni ta' l-APE, skond metodoloġija ta' 

valutazzjoni bbażata fuq parametri maqbula u oġġettivi, u teżamina ma' l-Istati Membri 

tagħha kif l-aħjar jiġi promoss l-APE għal gruppi ta' prodotti maġġuri oħrajn sa l-2007.
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· Il-Kummissjoni u l-Istati Membri ser iżidu l-isforzi għall-promozzjoni u d-

disseminazzjoni ta' innovazzjonijiet soċjali u ambjentali u teknoloġiji ekoloġiċi, inter 

alia permezz ta' implimentazzjoni effettiva tal-Pjan ta' Azzjoni għal Teknoloġiji 

Ambjentali (PATA) mill-atturi kollha kkonċernati sabiex jinħolqu opportunitajiet 

ekonomiċi ġodda u swieq ġodda.

· Il-Kummissjoni ser tipproponi li testendi skemi ta' ttikkettar tal-prestazzjoni minn 

apparati elettriċi u karozzi għal gruppi oħrajn ta' prodotti ta' ħsara għall-ambjent inklużi 

prodotti b'impatti ambjentali għolja.

· L-Istati Membri għandhom jappoġġaw kampanji ta' informazzjoni mal-bejjiegħa bl-

imnut u organizzazzjonijiet oħrajn għall-promozzjoni ta' prodotti sostenibbli inter alia 

prodotti li jiġu minn biedja organika u kummerċ ġust kif ukoll prodotti ambjentalment 

sani.

Preservazzjoni u mmaniġġar ta’ riżorsi naturali

Objettiv Ġenerali: Li jitjieb l-immaniġġar u jiġi evitat l-isfruttament żejjed tar-riżorsi 
naturali, filwaqt li jiġi rikonoxxut il-valur tas-servizzi ta' ekosistemi

Objettivi u miri operattivi

· Li tittejjeb l-effiċjenza tar-riżorsi biex jitnaqqas l-użu globali ta' riżorsi naturali mhux 

rinnovabbli u l-impatti ambjentali relatati ta' l-użu ta' materja prima, b'hekk jintużaw 

riżorsi naturali rinnovabbli b'rata li ma taqbiżx il-kapaċita' riġenerattiva tagħhom.

· Li jinkiseb u jinżamm vantaġġ kompetittiv bit-titjib ta' l-effiċjenza tar-riżorsi, inter alia

permezz tal-promozzjoni ta' innovazzjonijiet eko-effiċjenti.

· Li jittejjeb l-immaniġġar u jiġi evitat l-isfruttament żejjed tar-riżorsi naturali rinnovabbli 

bħalma huma s-sajd, il-bijodiversità, l-ilma, l-arja, il-ħamrija u l-atmosfera, ir-restawr ta' 

ekosistemi marittimi degradati sa l-2015 bi qbil mal-Pjan ta’ Johannesburg (2002) 

inkluż il-ksib tar-Rendita Massima Sostenibbli fis-Sajd sa l-2015.

· Li jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità u li jkun hemm kontribut għal tnaqqis sinifikanti fir-

rata dinjija tat-telf tal-bijodiversità sa l-2010 .

· Li jkun hemm kontribut effettiv biex jinkisbu l-erba' objettivi globali tan-Nazzjonijiet 

Uniti dwar il-foresti sa l-2015.

· Li tiġi evitata l-ġenerazzjoni ta' l-iskart u jittejjeb l-użu effiċjenti tar-riżorsi naturali bl-

applikazzjoni tal-kunċett tal-ħsieb taċ-ċiklu tal-ħajja u l-promozzjoni ta' l-użu mill-ġdid 

u r-riċiklaġġ.
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L-azzjonijiet għandhom jinkludu

· Fil-qasam ta' l-agrikoltura u s-sajd l-Istati Membri u l-Kummissjoni ser jagħmlu sforzi 

ulterjuri permezz ta' programmi ġodda għall-iżvilupp rurali, il-Politika Komuni dwar is-

Sajd irriformata, l-oqsfa leġislattivi l-ġodda għall-biedja organika u l-benesseri ta' l-

annimali kif ukoll il-pjan ta' azzjoni dwar il-bijomassa.

· Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jibnu fuq l-istrateġija ta' l-UE dwar l-użu 

sostenibbli tar-riżorsi naturali li għandha tkun ikkompletata b'numru ta' miri u miżuri 

fil-livell ta' l-UE. L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għandha tagħti appoġġ fir-

rigward tal-kejl ta' l-effiċjenza tar-riżorsi.

· Il-Ġestjoni Sostenibbli tal-Foresti ser tissaħħaħ permezz ta' l-adozzjoni ta' Pjan ta' 

Azzjoni għall-Foresti ta' l-UE fl-2006 u l-involviment tal-Komunitajiet fil-Konferenza 

Ministerjali dwar il-Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa inkluż l-implimentazzjoni tar-

riżoluzzjonijiet tagħha.

· L-Istati Membri għandhom ilestu n-network Natura 2000, bl-għażla taż-żoni marittimi.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-ħtieġa ta' implimentazzjoni mtejba kemm 

tan-Natura 2000 kif ukoll tal-protezzjoni ta' l-ispeċi u l-linji politiċi ta' ġestjoni.

· L-Istati Membri għandhom jimplimentaw l-Istrateġija għall-Bijodiversità ta' l-UE fid-

dimensjoni kemm ta' UE kif ukoll globali tagħha (il-Konvenzjoni dwar id-Diversità 

Bijoloġika) u, f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, jieħdu miżuri biex jidentifikaw u 

jimplimentaw azzjonijiet prijoritarji biex jinkiseb l-objettiv li jitwaqqaf it-telf tal-

bijodiversità sa l-2010 u lil hinn.

· Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jaħdmu lejn it-titjib ta' l-immaniġġar 

integrat tar-riżorsi ta' l-ilma, l-ambjent marittimu u l-promozzjoni ta' ġestjoni integrata 

taż-żoni tax-xtut.

· Abbażi tal-Green Paper tal-Kummissjoni dwar affarijiet marittimi, il-linji politiċi dwar 

l-oċean u l-baħar ser jiġu żviluppati b'manjiera aktar sostenibbli u integrata mill-2008 'l 

quddiem.
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Saħħa pubblika

Objettiv ġenerali: Li tiġi promossa s-saħħa pubblika b'kondizzjonijiet indaqs u tittejjeb il-
protezzjoni mit-theddid kontra s-saħħa

Objettivi u miri operattivi:

· Li tittejjeb il-protezzjoni mit-theddid kontra s-saħħa bl-iżvilupp tal-kapaċità ta' risposta 

għalih b’mod koordinat.

· Li tkompli tittejjeb l-leġiżlazzjoni dwar l-ikel u l-għalf, inkluż reviżjoni ta' ttikettar ta' l-

ikel.

· Li titkompla l-promozzjoni ta' standards għoljin tas-saħħa u l-benesseri ta’ l-annimali fl-

UE u internazzjonalment.

· Li titrażżan iż-żieda fil-mard kroniku u dak marbut ma' l-istil ta' ħajja, partikolarment 

fost gruppi u żoni żvantaġġati soċjo-ekonomikament.

· Li jitnaqqsu l-inugwaljanzi tas-saħħa fl-Istati Membri u bejniethom billi jiġu indirizzati 

d-determinanti usa' tas-saħħa u l-promozzjoni xierqa tas-saħħa u l-istrateġiji għall-

prevenzjoni tal-mard. L-azzjonijiet għandhom jieħdu kont ta' kooperazzjoni 

internazzjonali f'fora bħad-WHO, il-Kunsill ta' l-Ewropea, l-OECD u l-UNESCO.

· Li jiġi żgurat li sa l-2020 is-sustanzi kimiċi, inklużi l-pestiċidi, jkunu prodotti, 

immaneġġati u wżati b’modi li ma jkunux ta' theddid sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem 

u għall-ambjent. F'dan il-kuntest, l-adozzjoni malajr tar-Regolament għar-reġistrazzjoni, 

l-evalwazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni tal-kimiki (REACH) tkun tappa 

importanti, bil-mira tkun li eventwalment is-sustanzi ta' tħassib serju jiġu ssostitwiti 

minn sustanzi jew teknoloġiji alternattivi adatti.

· Li tittejjeb l-informazzjoni dwar it-tniġġis ambjentali u l-impatt ħażin fuq is-saħħa.

· Li tittejjeb is-saħħa mentali u li jiġu ttrattati r-riskji ta' suwiċidju.

L-azzjonijiet għandhom jinkludu

· Il-Kummissjoni f'kollaborazzjoni ma' l-Istati Membri, iċ-Ċentru Ewropew għall-

Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ĊEPKM) u d-WHO, ser tiżviluppa aktar u ssaħħaħ 

il-kapaċitajiet fil-livell ta' l-UE u ta' l-Istati Membri biex jirrispondu għat-theddid tas-

saħħa b'manjiera kkoordinata inter alia bl-aġġornament ta' pjanijiet ta' azzjoni eżistenti 

dwar it-trattament ta' theddidiet għas-saħħa.
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· Il-Kummissjoni u l-Istati Membri ser jippromwovu saħħa aħjar u prevenzjoni tal-mard 

billi jindirizzaw id-determinanti tas-saħħa fil-linji politiċi u l-attivitajiet rilevanti kollha.

Ser tingħata attenzjoni partikolari lill-preparazzjoni u lill-implimentazzjoni ta' strateġiji 

u miżuri li jimmiraw lejn id-determinanti tas-saħħa marbutin ma' l-istil ta' ħajja, bħad-

drogi, l-użu tat-tabakk, ix-xorb noċiv, id-dieta fqira u l-inattività fiżika, u l-mard 

kroniku.

· Il-linji politiċi relatati mas-saħħa ta' l-Istati Membri għandhom jimmiraw għall-ħolqien 

u l-implimentazzjoni ta' strateġiji biex jgħinu lin-nisa u lill-irġiel fil-kisba u ż-żamma ta' 

stati pożittivi ta' emozzjoni u b'hekk itejbu l-benesseri tagħhom, il-perċezzjoni 

soġġettiva tagħhom tal-kwalità tal-ħajja u s-saħħa fiżika u mentali tagħhom.

· Il-Kummissjoni ser tipproponi titjib ulterjuri fil-leġislazzjoni ta' l-ikel u l-għalf skond il-

prinċipji ta' l-Artikoli 14 u 15 tar-Regolament (KE) 178/2002 dwar is-sigurtà ta' l-ikel u 

l-għalf. Hemm ħtieġa partikolari għal titjib fit-tħaddim tas-sistema dwar il-produzzjoni 

u l-użu ta' ikel u għalf mmodifikati ġenetikament, sabiex l-Istati Membri, il-partijiet 

interessati u l-pubbliku ġenerali jiġu rrasigurati li deċiżjoni hija bbażata fuq il-

valutazzjoni tar-riskju u l-ġestjoni tar-riskju li jieħdu kont ukoll ta' effetti possibli fit-tul 

fuq il-ħajja u s-saħħa tal-bniedem, is-saħħa u l-benesseri ta' l-annimali, l-ambjent u l-

interessi tal-konsumatur.

· Il-Kummissjoni flimkien ma' l-Istati Membri ser timplimenta Strateġija ta' l-UE biex 

tiġġieled l-HIV/AIDS fl-UE u fil-pajjiżi ġirien. L-Istati Membri għandhom jintensifikaw 

l-isforzi biex jiġi implimentat il-Programm għal Azzjoni ta’ l-UE eżistenti fil-ġlieda 

kontra l-HIV/AIDS, it-Tuberkulożi u l-Malarja f'Pajjiżi terzi. Għandhom jiġu stabbiliti 

rabtiet konkreti ma' miżuri Komunitarji oħrajn bħall-Istrateġija għall-Afrika.

· Il-Kummissjoni flimkien ma' l-Istati Membri ser iżżid l-informazzjoni dwar it-tniġġiż ta' 

l-ambjent u l-impatti negattivi fuq is-saħħa u ser tikkoordina r-riċerka dwar ir-rabtiet 

bejn sustanzi li jniġġsu l-ambjent, l-espożizzjoni u l-impatti fuq is-saħħa biex jitjieb il-

fehim tagħna dwar x’fatturi ambjentali jikkaġunaw problemi ta’ saħħa u kif l-aħjar 

nistgħu nipprevenuhom.

· Il-Kummissjoni għandha tipproponi strateġija biex ittejjeb il-kwalità ta' l-arja fuq 

ġewwa, b'attenzjoni partikolari lil emissjonijiet VOC.
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· Ser tingħata attenzjoni speċjali mill-Kummmissjoni u mill-Istati Membri lil gruppi 

vulnerabbli, partikolarment it-tfal permezz tal-kontribut ta' l-UE għall-Pjan ta' Azzjoni 

għall-Ewropa għall-Ambjent u s-Saħħa tat-Tfal (CEHAPE).

· Aktar implimentazzjoni tal-Programm Pan Ewropew tat-Trasport Saħħa u Ambjent 

(THE PEP) mill-Kummissjoni u l-Istati Membri inter alia permezz ta' l-integrazzjoni ta' 

aspetti ta' ambjent u saħħa fit-teħid ta' deċiżjonijiet tal-politika tat-trasport, monitoraġġ 

u valutazzjoni ta' l-impatt.

Inklużjoni soċjali, demografija u migrazzjoni

Objettiv Ġenerali: Li tinħoloq soċjetà soċjalment inklussiva billi jittieħed kont tas-
solidarjetà bejn u fi ħdan il-ġenerazzjonijiet u biex tiġi żgurata u miżjuda 
l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini bħala pre-kondizzjoni għal benesseri 
individwali dejjiem

Objettivi u miri operattivi

· Li jiġi segwit l-objettiv ta' l-UE li jridu jittieħdu passi biex isir impatt deċiżiv fuq it-

tnaqqis tan-numru ta' nies fir-riskju tal-faqar u ta' l-esklużjoni soċjali sa l-2010 b'fokus 

speċjali fuq il-ħtieġa li jitnaqqas il-faqar fost it-tfal.

· Li jiġi żgurat livell għoli ta' koeżjoni soċjali u territorjali fil-livell ta' l-UE u fl-Istati 

Membri kif ukoll rispett għad-diversità kulturali.

· Li jingħata appoġġ lill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex jimmodernizzaw il-

protezzjoni soċjali fid-dawl tal-bidliet demografiċi.

· Li tiżdied b'mod sinifikattiv il-parteċipazzjoni tan-nisa u ta' ħaddiema aktar anzjani fis-

suq tax-xogħol skond il-miri ffissati, kif ukoll li jiżdied l-impjieg ta’ migranti sa l-2010.

· Li jitkompla l-iżvilupp ta' politika ta’ l-UE dwar il-migrazzjoni, akkumpanjata minn 

politika li ssaħħaħ l-integrazzjoni tal-migranti u l-familji tagħhom, b'kont meħud ukoll 

tad-dimensjoni ekonomika tal-migrazzjoni.

· Li jitnaqqsu l-effetti negattivi tal-globalizzazzjoni fuq il-ħaddiema u l-familji tagħhom.
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· Li jiġu promossi aktar impjiegi fost iż-żgħażagħ. Li jiġu intensifikati l-isforzi biex 

jitnaqqas għal 10% it-tluq bikri mill-iskola u biex jiġi żgurat li mill-inqas 85% ta' dawk 

li jkollhom 22 sena għandhom ikunu temmew l-edukazzjoni sekondarja għolja. Sa 

tmiem l-2007 kull persuna żagħżugħa li tkun telqet mill-iskola u tkun qiegħda għandha 

tiġi offruta impjieg, apprendistat, taħriġ addizzjonali jew miżura oħra li tgħinha biex tiġi 

impjegata fi żmien sitt xhur, u fi żmien mhux iżjed minn 4 xhur sa l-2010.

· Li tiżdied il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol ta' persuni diżabbli.

L-azzjonijiet għandhom jinkludu

· Abbażi ta' l-objettivi u l-metodi ta' ħidma l-ġodda għall-protezzjoni soċjali u l-inklużjoni 

soċjali endorsjati mill-Kunsill Ewropew f'Marzu 2006, l-Istati Membri u l-Kummissjoni 

ser ikomplu l-kooperazzjoni tagħhom bl-użu tal-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni 

(OMC). F'dan il-kuntest, l-UE u l-Istati Membri ser jieħdu wkoll il-miżuri meħtieġa 

biex inaqqsu l-faqar fost it-tfal b'mod rapidu u sinifikattiv u ser jaħdmu biex it-tfal 

kollha jingħataw opportunitajiet indaqs, irrispettivament mill-isfond soċjali, mis-sess 

jew diżabbilitajiet.

· Abbażi tal-Komunikazzjoni dwar "Servizzi Soċjali ta' Interess Ġenerali" il-

Kummissjoni u l-Istati Membri ser ikomplu l-isforzi biex jiżguraw li s-servizzi soċjali 

jikkontribwixxu b'mod attiv għall-inklużjoni u l-koeżjoni soċjali, u jsostnu l-objettivi ta' 

tkabbir u mpjiegi. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri ser ikomplu wkoll il-ħidma dwar 

kjarifika ulterjuri ta' l-impatt tal-liġi Komunitarja fuq is-servizzi soċjali ta' interess 

ġenerali.

· L-Istati Membri ser ikomplu l-implimentazzjoni tal-Patt Ewropew għaż-Żgħażagħ. Fid-

djalogu strutturat maż-żgħażagħ matul kull Presidenza għandhom jiġu mistiedna 

organizzazzjonijiet attivi fil-qasam tal-politika Ewropea għaż-żgħażagħ, fosthom il-

Forum Ewropew għaż-Żgħażagħ, biex jikkontribwixxu kwistjonijiet ta' żvilupp 

sostenibbli ta' interess għaż-żgħażagħ billi jħejju dawn il-djalogi bejn iż-żgħażagħ u l-

gvernijiet.

· L-Istati Membri u l-UE ser jimplimentaw il-Patt Ewropea għall-Ugwaljanza bejn is-

Sessi fil-Kunsill Ewropew f'Marzu 2006.
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· B'kont meħud tat-tixjiħ tal-popolazzjonijiet fil-pajjiżi Ewropej kollha, is-sostenibbiltà u 

l-adegwatezza tal-pensjonijiet se tibqa' kwistjoni importanti għad-deċennji li ġejjin. L-

UE ser tkompli ssostni l-isforzi ta’ l-Istati Membri biex jimmodernizzaw is-sistemi ta' 

protezzjoni soċjali tiġi żgurata s-sostenibbiltà tagħhom. L-Istati Membri għandhom 

inaqqsu d-dejn pubbliku b'ritmu sodisfaċenti, waqt li jgħollu r-rata ta' l-impjiegi u tal-

produttività, kif ukoll iwettqu riforma tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u tal-kura għall-

perijodu fit-tul.

· Fl-2006 l-Kummissjoni, ser tadotta Komunikazzjoni dwar il-futur demografiku ta' l-

Ewropa fejn teżamina kif l-UE tista' tgħin lill-Istati Membri biex iwieġbu għall-isfidi 

demografiċi li jiffaċċjaw, notevolment billi jippromwovu strateġiji ta' tixjiħ attiv u fi stat 

tajjeb ta' saħħa, ir-rikonċiljazzjoni tal-ħajja tax-xogħol u tal-familja, kondizzjonijiet 

aħjar għall-familji, b'kont meħud ukoll tal-kontribut ta' l-immigrazzjoni.

· L-Istati Membri għandhom janalizzaw l-implikazzjonijiet possibbli tal-bidla 

demografika għall-użu ta' l-art u l-konsum tar-riżorsi u l-enerġija kif ukoll il-mobbiltà, u 

jieħdu kont tagħhom fl-ippjanar u l-investiment fuq il-livelli kollha.

· L-UE u l-Istati Membri ser ikomplu jiżviluppaw politika ta’ l-UE dwar il-migrazzjoni, 

akkumpanjata minn politika li ssaħħaħ l-integrazzjoni tal-migranti u l-familji tagħhom, 

notevolment permezz tal-pjan ta' politika dwar il-migrazzjoni, inklużi proċeduri ta' 

ammissjonijiet. Huma ser jintensifikaw il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u jaħdmu lejn 

risposti konġunti biex jiġu kkontrollati l-flussi ta' migrazzjoni. Fl-2006 l-Kummissjoni 

ser tippreżenta Komunikazzjoni dwar prijoritajiet futuri fil-ġlieda kontra l-

immigrazzjoni illegali.
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Faqar globali u sfidi għall-iżvilupp sostenibbli

Objettiv ġenerali: Li jiġi promoss b'mod attiv l-iżvilupp sostenibbli madwar id-dinja u jiġi 
żgurat li l-linji politiċi interni u esterni ta' l-Unjoni Ewropea huma 
konsistenti ma' l-iżvilupp sostenibbli globali u ma' l-impenji 
internazzjonali tagħha

Objettivi u miri operattivi:

· Li jsir progress sinifikanti lejn l-ilħuq ta' l-impenji ta' l-UE fir-rigward ta' għanijiet u 

miri miftehma fuq livell internazzjonali, b'mod partikolari dawk li jinsabu fid-

Dikjarazzjoni tal-Millennju u dawk li joħorġu mis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 

Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002 u proċessi relatati bħall-Kunsens ta' Monterrey 

dwar Finanzjament għall-Iżvilupp, l-Aġenda ta' Doha għall-Iżvilupp u d-Dikjarazzjoni 

ta' Pariġi dwar l-Armonizzazzjoni ta' l-Għajnuna.

· Li jingħata kontribut għat-titjib tal-governanza ambjentali internazzjonali (GAI), b'mod 

partikolari fil-kuntest tas-segwitu għar-riżultat tas-Summit Dinji ta' l-2005, u għat-tisħiħ 

tal-ftehim ambjentali multilaterali (FAM).

· Li jiżdied il-volum ta' għajnuna sa 0,7% tad-Dħul Gross Nazzjonali (DGN) sa l-2015 

b'mira intermedja ta' 0,56% fl-2010,

i) L-Istati Membri li għadhom ma laħqux livell ta’ 0,51% ta' ODA/DGN jimpenjaw 

ruħhom li jilħqu, fi ħdan il-proċessi ta’ allokazzjoni tal-budget rispettivi tagħhom, 

dak il-livell sa l-2010, filwaqt li dawk li huma diġà ’l fuq minn dak il-livell 

jimpenjaw ruħhom li jsostnu l-isforzi tagħhom;

ii) L-Istati Membri li ngħaqdu ma’ l-UE wara l-2002, u li għadhom ma laħqux livell 

ta’ 0,17% ta' ODA/DGN ser jagħmlu ħilithom biex iżidu l-ODA tagħhom biex 

jilħqu, fi ħdan il-proċessi ta’ allokazzjoni tal-budget rispettivi tagħhom, dak il-

livell sa l-2010, filwaqt li dawk li huma diġà ’l fuq minn dak il-livell jimpenjaw 

ruħhom li jsostnu l-isforzi tagħhom;

iii) L-Istati Membri jimpenjaw ruħhom li jiksbu l-mira ta’ 0,7% ta' ODA/DGN sa l-

2015 filwaqt li dawk li kisbu dik il-mira jimpenjaw ruħhom li jibqgħu ’l fuq minn 

dik il-mira; l-Istati Membri li ngħaqdu ma’ l-UE wara l-2002 ser jagħmlu ħilithom 

biex iżidu sa l-2015 l-ODA/DGN tagħhom għal 0,33%.

· Li jiġi promoss l-iżvilupp sostenibbli fil-kuntest tan-negozjati tal-WTO, skond il-

preambolu għall-Ftehim ta' Marrakech li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-

Kummerċ li tiffissa l-iżvilupp sostenibbli bħala wieħed mill-objettivi ewlenin tagħha.
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· Li jżidu l-effikaċja, il-koerenza u l-kwalità tal-politika ta' l-UE u ta' l-Istati Membri 

dwar l-għajnuna fil-perijodu 2005-2010.

· Li t-tħassib dwar l-iżvilupp sostenibbli jiġi inkluż fil-linji politiċi esterni kollha ta' l-UE, 

inkluża l-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni, inter alia billi ssir objettiv ta' 

kooperazzjoni ta' żvilupp multilaterali u bilaterali.

L-azzjonijiet għandhom jinkludu

· L-implimentazzjoni ta' l-Inizjattiva ta' l-UE "Ilma għall-Ħajja", l-Inizjattiva ta' l-UE 

dwar l-Enerġija għall-eliminazzjoni tal-faqar u għall-iżvilupp sostenibbli kif ukoll il-

Koalizzjoni ta' Johannesburg għall-Enerġija Rinnovabbli u l-Approċċ Strateġiku għall-

Immaniġġar Internazzjonali ta' Sustanzi Kimiċi (SAICM).

· L-iżvilupp ta' qafas Komuni ta' Programmazzjoni ta' l-UE, bl-użu ta' aktar azzjonijiet 

konġunti u ko-finanzjament ta' proġetti, u żieda tal-koerenza bejn l-iżvilupp u linji 

politiċi oħra. Il-kwalità u l-effikaċja ta’ l-għajnuna jistgħu jiżdiedu permezz ta' inter alia 

sostenn effettiv mill-budget, tnaqqis tad-dejn u rilaxx ta’ l-għajnuna.

· L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jimplimentaw l-istrateġiji ta' l-UE dwar l-

Afrika, l-Amerika Latina u l-Paċifiku.

· Il-Kummissjoni u l-Istati Membri ser iżidu l-isforzi biex il-globalizzazzjoni tkun taħdem 

għall-iżvilupp sostenibbli billi jżidu l-isforzi biex jaraw li l-kummerċ u l-investiment 

internazzjonali qed jiġu użati bħala għodda biex jinkiseb żvilupp sostenibbli globali 

ġenwin. F'dan il-kuntest, l-UE għandha tkun qed taħdem flimkien ma' l-imsieħba 

kummerċjali tagħha biex ittejjeb l-istandards ambjentali u soċjali u għandha tuża l-

potenzjal kollu tal-ftehim kummerċjali jew ta' kooperazzjoni fuq livell reġjonali jew 

bilaterali għal dan il-għan.

· L-investimenti permezz tal-Bank Ewropew ta' l-Investiment u s-Sħubija UE-Afrika 

għall-Infrastrutturi għandhom isostnu objettivi ta' żvilupp sostenibbli. Il-Bank Ewropew 

ta' l-Investiment għandu jivvaluta s-self tiegħu fl-isfond tal-kontribut biex jinkisbu l-

Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju u żvilupp sostenibbli.

· L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jikkooperaw għall-promozzjoni tal-

pożizzjoni ta' l-UE dwar it-trasformazzjoni tal-Programm Ambjentali tan-NU (UNEP) 

f'aġenzija speċjalizzata tan-NU jew UNEO, ibbażata f'Nairobi b'mandat imsaħħaħ u 

b'finanzjament stabbli, adegwat u prevedibbli.
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LINJI POLITIĊI TRASVERSALI LI JIKKONTRIBWIXXU GĦAS-SOĊJETÀ TA' L-

GĦARFIEN

· Edukazzjoni u taħriġ

14. L-edukazzjoni hija prerekwiżit għall-promozzjoni tat-tibdil fl-aġir u li tipprovdi liċ-ċittadini 

kollha b'kompetenzi ċentrali meħtieġa biex jinkiseb żvilupp sostenibbli. Is-suċċess f'li 

jitreġġgħu lura tendenzi li mhumiex sostenibbli ser jiddependi ħafna fuq edukazzjoni ta' 

kwalità għolja għall-iżvilupp sostenibbli fil-livelli kollha ta' l-edukazzjoni inkluża l-

edukazzjoni dwar kwistjonijiet bħall-użu sostenibbli ta' l-enerġiji u s-sistemi tat-trasport, il-

konsum sostenibbli u t-tendenzi ta' produzzjoni, is-saħħa, il-kompetenza tal-medja u 

ċittadinanza globali responsabbli.

15. L-edukazzjoni tista' tikkontribwixxi għal koeżjoni soċjali u benesseri akbar permezz ta' 

investimenti fil-kapital soċjali u billi jiġu żgurati opportunitajiet indaqs, il-parteċipazzjoni taċ-

ċittadini speċjalment ta' gruppi żvantaġġati biex jiksbu livell ogħla ta' kuxjenza u fehim dwar 

il-kumplessità u bosta interdipendenzi fid-dinja ta' llum. Edukazzjoni li tipprovdi lin-nisa u 

lill-irġiel b'kompetenzi li jżidu l-possibbiltà ta' impjieg tagħhom u jwasslu għal impjieg ta' 

kwalità għolja hija wkoll ċentrali fit-tisħiħ tal-kompetittività ta' l-UE.

16. Abbażi tal-Komunikazzjoni "i2010 - Soċjetà ta' l-Informazzjoni Ewropea għat-Tkabbir u l-

Impjiegi", il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jindirizzaw kwistjonijiet bħall-

opportunitajiet indaqs, il-kapaċitajiet fit-teknoloġiji ta' l-informazzjoni u l-komunikazzjoni 

(TIK) u d-diviżuri reġjonali.

17. Fil-kuntest tad-Deċennju ta' l-Edukazzjoni għal Żvilupp Sostenibbli (2005-2014) tan-NU, l-

Istati Membri jistgħu jiżviluppaw aktar il-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali tagħhom, 

partikolarment bl-użu tal-programm ta' ħidma "Edukazzjoni u taħriġ 2010", li l-objettivi 

tiegħu huma ffukati fuq il-kwalità u r-rilevanza, fuq aċċess għal kulħadd u fuq l-ftuħ ta' 

sistemi u istituzzjonijiet għas-soċjetà u d-dinja usa'. L-Istati Membri jistgħu jiżviluppaw 

edukazzjoni għal żvilupp sostenibbli u taħriġ immirat għal professjonijiet f'setturi ċentrali 

bħall-bini, l-enerġija u t-trasport. Għandha tingħata attenzjoni speċjali għat-taħriġ ta' l-

għalliema. Għandhom jimplimentaw ukoll l-Istrateġija għal Edukazzjoni għal Żvilupp 

Sostenibbli ta' l-UNECE adottata f'Vilnius fl-2005. L-edukazzjoni għal żvilupp sostenibbli 

għandha tiġi promossa wkoll fil-livell ta' l-UE. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ser jadottaw 

programm ta' azzjoni integrat fil-qasam tat-tagħlim tul il-ħajja għall-2007-2013 fl-2006.
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· Riċerka u żvilupp

18. Ir-riċerka fl-iżvilupp sostenibbli għandha tinkludi proġett ta' appoġġ għal deċiżjonijiet għall-

perijodu qasir u kunċetti viżjonarji għall-perijodu fit-tul u għandha tittratta problemi ta' natura 

globali u reġjonali. Hija għandha tippromwovi approċċi inter u transdixxiplinari li jinvolvu x-

xjenzi soċjali u naturali u jimlew il-vojt bejn ix-xjenza, it-tfassil ta' politika u l-

implimentazzjoni. Ir-rwol pożittiv tat-teknoloġija għal tkabbir intelliġenti għandu jiġi żvilppat 

aktar. Għad hemm ħtieġa kbira għal aktar riċerka fl-interazzjoni bejn sistemi soċjali, 

ekonomiċi u ekoloġiċi, u fil-metodoloġiji u l-istrumenti għal sistemi ta' analiżi tar-riskju, 

analiżi retrospettiva, u ta' previżjoni u prevenzjoni.

19. F'dak ir-rigward huwa ċentrali li tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva tas-Seba' Programm 

Kwadru tal-Komunità Ewropea għal attivitajiet ta' riċerka, żvilupp teknoloġiku u 

dimostazzjoni, li jinvolvu lill-akkademiċi, lill-industija u lil min ifassal il-politika u biex 

titmexxa 'l quddiem l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni għal Teknoloġija Ambjentali.

20. Għal fehim aħjar ta' l-interkonnessjonijiet bejn it-tliet dimensjonijiet ta' ŻS, is-sistema 

prinċipali ta' kontabilità tad-dħul nazzjonali tista' tiġi estiża billi inter alia jiġu integrati 

kunċetti ta' sitwazzjoni attwali u flussi (stock and flow) u ħidma li mhix relatata mas-suq u 

tkun elaborata aktar permezz ta' kontijiet satellita per eżempju nfiq ambjentali, flussi materjali 

u billi jittieħed kont ta' l-aħjar prattika internazzjonali.

21. L-universitajiet, l-istituti tar-riċerka u l-intrapriżi privati kollha għandhom rwol essenzjali fil-

promozzjoni ta' riċerka li tappoġġa sforzi biex jiġi żgurat li t-tkabbir ekonomiku u l-

protezzjoni ta' l-ambjent isaħħu lil xulxin. L-universitajiet u istituzzjonijiet oħra ta' 

edukazzjoni ogħla għandhom rwol ċentrali fl-għoti ta' edukazzjoni u taħriġ li jgħammru l-

forza tax-xogħol bil-kompetenzi meħtieġa biex jiżviluppaw u jisfruttaw bis-sħiħ teknoloġiji 

sostenibbli. Huma għandhom ukoll jikkontribwixxu għal ġestjoni ta' impatt ambjentali baxx 

permezz ta' approċċi interdixxiplinari u billi jibnu fuq networks eżistenti. Għandu jiġi 

promoss il-ħolqien ta' sħubiji u kooperazzjoni bejn universitajiet Ewropej u ta' pajjiżi terzi u 

istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla, li jħeġġu n-networking u t-tagħlim bejn pari.
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STRUMENTI EKONOMIĊI U TA' FINANZJAMENT

22. L-UE ser tfittex li tuża l-firxa sħiħa ta' strumenti ta' politika fl-implimentazzjoni tal-linji 

politiċi tagħha. L-istrumenti ekonomiċi l-aktar adegwati għandhom jintużaw għall-

promozzjoni tat-trasparenza tas-suq u prezzijiet li jirriflettu l-ispejjeż ekonomiċi, soċjali u 

ambjentali reali ta' prodotti u servizzi (li l-prezzijiet ikunu tajba). Għandu jiġi rikonoxxut il-

potenzjal tagħhom li jirrikonċiljaw il-protezzjoni ambjentali u t-tkabbir ekonomiku intelliġenti 

u li jisfruttaw opportunitajiet li joffru biss vantaġġi. Ma' dan, l-adegwatezza tagħhom għandha 

tiġi ġġudikata mqabbla ma' sett ta' kriterji, inkluż l-impatt tagħhom fuq il-kompetittività u l-

produttività.

23. L-Istati Membri għandhom jikkonsidraw passi ulterjuri biex it-tassazzjoni titmexxa minn fuq 

ix-xogħol għal fuq il-konsum ta' riżorsi u enerġija u/jew tniġġis, biex jikkontribwixxu lejn il-

miri ta’ l-UE ta' żieda fl-impjiegi u tnaqqis ta' impatti ambjentali negattivi b'mod, li huwa 

kost-effettiv. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni għandha tiġbor informazzjoni rilevanti sa l-

2007.

24. Sa l-2008, il-Kummissjoni għandha tippreżenta pjan ta' ħidma għar-riforma, skond is-settur, 

tas-sussidji li għandhom effetti negattivi konsiderevoli fuq l-ambjent u li mhumiex 

kumpatibbli ma' l-iżvilupp sostenibbli, bil-ħsieb li jiġu gradwalment eliminati.

25. Sabiex jiġi żgurat li l-finanzjament ta' l-UE jintuża u jitgħadda b'mod ottimali biex jiġi 

promoss l-iżvilupp sostenibbli, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jikkoordinaw biex 

jissaħħu l-kumplementarjetajiet u s-sinerġiji bejn id-diversi partijiet tal-mekkaniżmi ta' ko-

finanzjament Komunitarji u mekkaniżmi oħra bħall-politika ta' koeżjoni, l-iżvilupp rurali, 

Life+, Riċerka u Żvilupp Teknoloġiku (RŻT), il-Programm għall-Kompetittività u l-

Innovazzjoni (PKI) u l-Fond Ewropew għas-Sajd (FES).
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KOMUNIKAZZJONI, MOBILIZZAZZJONI TA' L-ATTURI U TKATTIR TAS-SUĊĊESS

26. Il-Kummissjoni ser tintegra l-iżvilupp sostenibbli fl-attivitajiet ta' informazzjoni, ta' tqajjim ta' 

kuxjenza u ta' komunikazzjoni tagħha u tkompli, flimkien ma’ istituzzjonijiet Komuniarji 

oħra, torganizza avvenimenti u laqgħat għall-partijiet interessati dwar id-diversi partijiet ta’ l-

istrateġija, għad-disseminazzjoni ta' ideat ġodda u l-iskambju ta’ l-aħjar prattika. F'dan il-

kuntest il-Kummissjoni għandha tipproduċi gwida għan-nies komuni għal din l-istrateġija, 

inkluża prattika tajba u linji politiċi tajba fl-Istati Membri, biex tgħin biex tiżdied il-kuxjenza 

pubblika ta' żvilupp sostenibbli. Għandu jsir użu minn għodod ta' komunikazzjoni siewja biex 

jitkejlu l-impatti ta' l-attivitajiet tal-bniedem fuq il-kapaċità tad-dinja li ssostni l-ħajja fid-

diversità tagħha.

27. Il-Kummissjoni għandha telabora viżjoni konkreta u realistika ta' l-UE fit-triq tagħha lejn 

żvilupp sostenibbli tul il-50 sena li ġejjin. Tali viżjoni għandha titħejja b'mod parteċipatorju u 

għandha tidentifika l-objettivi ewlenin għall-perijodu fit-tul u tiddeskrivi stadji u passi 

intermedji lejn il-kisba tagħhom.

28. L-Istati Membri għandhom ir-rwol ċentrali f'li jimmiraw il-komunikazzjoni lejn il-livell l-

aktar adegwat.

29. Fir-rigward tar-rwol importanti tal-livelli lokali u reġjonali fil-kisba ta' żvilupp sostenibbli u l-

bini tal-kapital soċjali, l-għan ġenerali huwa li jinbnew komunitajiet sostenibbli f'żoni urbani 

u rurali fejn iċ-ċittadini jgħixu u jaħdmu u b'mod konġunt tinħoloq kwalità għolja tal-ħajja.

Approċċi bħall-Aġenda Lokali 21 u proċessi oħra b'parteċipazzjoni pubblika kbira għandhom 

jissaħħu u jiġu promossi aktar. Il-muniċipalitajiet, il-bliet u l-irħula għandhom jiġu mistiedna 

jiffirmaw u jimplimentaw l-Impenji ta' Aalborg. Networks fuq livelli differenti għandhom 

jappoġġaw dawn l-attivitajiet.

30. F'dan ir-rigward il-Kummissjoni hija mistiedna telabora għażliet possibbli ta' kif tiġi 

promossa l-"Kampanja Ewropea għal Bliet u Rħula Sostenibbli" li tipprovdi skambju ta' 

prattika tajba inkluża l-elaborazzjoni ta' kriterji ta' kwalità, indikaturi u strumenti bħall-

valutazzjoni ta' l-impatt. L-aħjar inizjattivi għal żvilupp sostenibbli meħuda minn awtoritajiet 

reġjonali u lokali ser jiġu premjati fuq bażi annwali. Il-Kummissjoni ser tistieden proposti 

minn istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet oħra ta' l-UE dwar l-aħjar mod kif dan jiġi 

organizzat.
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31. Il-mexxejja fin-negozju u l-partijiet interessati ewlenin oħra, inklużi organizzazzjonijiet tal-

ħaddiema u organizzazzjonijiet non-governattivi għandhom jagħmlu riflessjoni urġenti mal-

mexxejja politiċi dwar il-linji politiċi għall-perijodu medju u fit-tul meħtieġa għal żvilupp 

sostenibbli u jipproponu reazzjonijiet ta' negozju ambizzjużi li jmorru lil hinn mill-ħtiġiet 

legali minimi eżistenti. Proposta għall-promozzjoni ta' dan il-proċess ser issir mill-

Kummissjoni fl-2007. Skond l-Alleanza Ewropea għal Responsabbiltà Korporattiva Soċjali 

(RKS) għandhom jiżdiedu l-kuxjenza u l-għarfien tar-responsabbiltà korporattiva soċjali u 

ambjentali.

32. L-UE tilqa' l-inizjattivi tas-soċjetà ċivili li jimmiraw għall-ħolqien ta' aktar appartenenza 

għall-iżvilupp sostenibbli u għalhekk ser tintensifika d-djalogu ma' organizzazzjonijiet u 

pjattaformi rilevanti li jistgħu joffru parir siewi billi jiġbdu l-attenzjoni għall-impatt probabbli 

ta' linji politiċi attwali fuq ġenerazzjonijiet futuri. F'dan il-kuntest, l-UE ser tissokta 

tippromwovi l-implimentazzjoni sħiħa ta' l-Aċċess għall-Informazzjoni tal-Konvenzjoni 

Aarhus, il-Parteċipazzjoni tal-Pubbliku fit-teħid ta' Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja 

f'Materji Ambjentali.

IMPLIMENTAZZJONI, MONITORAĠĠ U SEGWITU

33. Il-Kummissjoni ser tippreżenta kull sentejn (b'bidu f'Settembru 2007) rapport ta' progress 

dwar l-implimentazzjoni ta' l-SŻS fl-UE u l-Istati Membri inklużi ukoll prijoritajiet, 

orjentazzjonijiet u azzjonijiet futuri. Rigward il-monitoraġġ fil-livell ta' l-UE, il-Kummissjoni, 

fl-analiżi tas-sitwazzjoni attwali fir-rigward ta' l-isfidi deskritti hawn fuq, ser tapplika sett 

komprensiv ta' indikaturi ta' żvilupp sostenibbli (IŻD), b'kont meħud tar-Rapport ta' 

Monitoraġġ dwar ŻS ta' l-EUROSTAT, li għandu jiġi aġġornat kull sentejn, kif ukoll l-

evidenza xjentifika l-aktar reċenti u l-iżviluppi f'relazzjoni ma' attivitajiet ċentrali ta' l-UE 

(strateġiji, pjanijiet ta' azzjoni, leġislazzjoni).

34. Biex tiġi żgurata kopertura kemm komprensiva kif ukoll fid-dettall tal-kumplessità ta' l-

iżvilupp sostenibbli, l-indikaturi għandhom jiġu żviluppati fil-livell xieraq ta' dettall biex tiġi 

żgurata valutazzjoni xierqa tas-sitwazzjoni fir-rigward ta' kull sfida partikolari.
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35. F'kooperazzjoni ma' l-Istati Membri permezz tal-gruppi ta' ħidma dwar l-IŻD, il-Kummissjoni 

ser tkompli tiżviluppa u tirrevedi l-indikaturi biex jiżdiedu l-kwalità u l-komparabbilità 

tagħhom kif ukoll ir-rilevanza tagħhom għall-SŻS imġedda ta' l-UE, b'kont meħud ta' 

inizjattivi indikaturi oħra u b'fokus fuq dawk l-indikaturi mmarkati bħala l-aktar meħtieġa.

36. Fl-2007 l-aktar tard, u wara dan f'intervalli regolari, il-Kunsill ser jeżamina l-progress fir-

rigward ta' l-indikaturi ta' żvilupp sostenibbli u ser jikkonsidra l-endorjar ta' sett limitat ta' 

indikaturi għall-monitoraġġ ta' l-SŻS fil-livell ta' l-UE u għal finijiet ta' komunikazzjoni.

37. Rigward il-livell nazzjonali, ir-rapport ta' progress tal-Kummissjoni ser jibni fuq azzjonijiet ta' 

l-Istati Membri għall-implimentazzjoni ta' l-SŻS ta' l-UE u r-riżultati miksuba mir-

Reviżjonijiet bejn Pari mlestija. Kull Stat Membru ser jaħtar rappreżentant li jaġixxi bħala 

punt fokali ta' l-SŻS li jkun jista' jipprovdi, mhux aktar tard minn Ġunju 2007 (u mbagħad 

f'intervalli ta' sentejn), il-kontribut meħtieġ dwar il-progress fuq livell nazzjonali skond l-

Istrateġiji Nazzjonali għall-Iżvilupp Sostenibbli (SNŻS) u jekk xieraq b'kont meħud ta' l-

iżviluppi fuq livell sub-nazzjonali. Ser isir ukoll l-aħjar użu ta' informazzjoni rilevanti minn 

rapporti oħra mill-Istati Membri.

38. Abbażi tar-rapport ta' progress tal-Kummissjoni u l-kontributi tal-Kunsill, il-Kunsill Ewropew 

ta' Diċembru għandu jirrevedi l-progress u l-prijoritajiet kull sentejn (b'bidu fl-2007) u 

jipprovdi orjentazzjonijiet ġenerali dwar linji politiċi, strateġiji u strumenti għall-iżvilupp 

sostenibbli, b'kont meħud tal-prijoritajiet taħt l-istrateġija ta' Lisbona għat-tkabbir u l-

impjiegi. B'dak il-mod, ir-riżultati mill-SŻS ta' l-UE jkunu jistgħu jikkontribwixxu għall-

ħidma fil-kuntest ta' Lisbona, inkluż fuq il-linji gwida integrati, bil-possibbiltà ta' trattament 

koerenti ta' kwistjonijiet trasversali bħall-bidla fil-klima, l-effiċjenza ta' l-enerġija, it-tixjiħ u l-

koeżjoni soċjali.
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39. Il-Parlament Ewropew ser jiġi mistieden jikkontribwixxi fehmiet fil-kuntest ta' reviżjonijiet 

futuri tal-progress u jimpenja ruħu f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kunsill u l-Kummissjoni 

biex jiġi żgurat li l-SŻS ta' l-UE tgawdi mill-akbar appoġġ possibbli. Il-Parlament Ewropew 

jista' wkoll jikkomunika mal-Parlamenti nazzjonali. Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 

Ewropew (EESC) għandu jkollu rwol attiv fil-ħolqien ta' appartenenza inter alia billi jaġixxa 

bħala katalista biex jistimolu d-dibattitu fuq il-livell ta' l-UE, u huwa mistieden iħejji 

kontribut għar-rapport ta' progress biannwali tal-Kummissjoni inkluża ġabra ta' l-aħjar 

prattika tal-membri tiegħu. Il-Kumistat tar-Reġjuni jista' jkun ta' kollegament mal-livelli sub-

nazzjonali u lokali.

40. L-Istat Membri li jkunu qed jelaboraw l-ewwel SNŻS nazzjonali tagħhom għandhom ilestu 

dawn sa Ġunju 2007. Reviżjonijiet futuri ta' l-SNŻS għandhom jitwettqu fid-dawl ta' l-SŻS ta' 

l-UE riveduta, biex jiġu żgurati konsistenza, koerenza u appoġġ reċiproku, waqt li jinżammu 

preżenti ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' l-Istati Membri.

41. Reviżjonijiet volontarji bejn il-parita' l-SŻS għandhom jibdew fl-2006 bl-ewwel grupp ta' 

Stati Membri. Dawn għandhom jinvolvu uffiċjali u partijiet interessati minn Stati Membri 

oħra, inklużi kunsilli nazzjonali għall-iżvilupp sostenibbli u, fejn xieraq, osservaturi 

internazzjonali. Ir-reviżjonijiet bejn il-pari jistgħu jiffukaw jew fuq l-istrateġiji fl-intier 

tagħhom jew fuq temi speċifiċi. Dawn għandhom ukoll iservu biex jidentifikaw eżempji ta' 

linji politiċi u prattika tajbin. Sensiela sussegwenti ta' reviżjonijiet bejn pari tista' tibda fl-2007 

bi grupp ieħor ta' Stati Membri. Ir-reviżjonijiet bejn il-pari jistgħu jiġu sostnuti b'evidenza 

xjentifika permezz ta' valutazzjoni esterna.

42. L-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu min-Network Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli 

eżistenti bil-għan li jiġi ffaċilitat l-iskambju ta' prattika tajba u esperjenzi . Dan jista' jiġbor 

fehmiet dwar temi u kwistjonijiet speċifiċi ta' prijorità li jridu jiġu diskussi mill-Istati Membri 

sabiex jiġu eżemplifikati u dokumentati linji politiċi u prattika tajbin. Dan in-network jista' 

wkoll jinuża għat-tisħiħ ta' l-integrazzjoni ta' kwistjonijiet dwar żvilupp sostenibbli, 

integrazzjoni vertikali u koerenza bejn il-livell ta' l-UE, dawk nazzjonali u sub-nazzjonali ta' 

tfassil ta' politika.
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43. L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw li jsaħħu jew, fejn dawn ikunu għadhom ma jeżistux, 

li jistabbilixxu kunsilli konsultattivi nazzjonali magħmula minn diversi partijiet interessati 

dwar l-iżvilupp sostenibbli biex jistimulaw dibattitu infurmat, jassistu fit-tħejjija ta' l-SNŻS 

u/jew jikkontribwixxu għal reviżjonijiet ta’ progress nazzjonali u ta’ l-UE. Il-Kunsilli 

nazzjonali għal żvilupp sostenibbli huma maħsuba biex iżidu l-involviment tas-soċjetà ċivili fi 

kwistjonijiet ta' żvilupp sostenibbli u jikkontribwixxu għal rabta aħjar bejn il-linji politiċi u l-

livelli ta' politika differenti, ukoll bl-użu tan-network tagħhom ta' Kunsilli Konsultattivi 

Ambjentali u għal Żvilupp Sostenibbli Ewropej (KKAE).

44. L-istituzzjonijiet ta' l-UE għandhom itejbu l-koordinazzjoni tal-politika interna bejn is-setturi 

differenti. Filwaqt li l-Kunsill (Affarijiet Ġenerali) għandu jiżgura l-koordinazzjoni 

orizzontali ta' l-SŻS ta' l-UE, formazzjonijiet oħra tal-Kunsill għandhom jivverifikaw l-

implimentazzjoni fl-oqsma ta' responsabblità rispettivi tagħhom. Meta jkun qed jirrevedi l-

progress, il-Kunsill għandu jikkunsidra għażliet differenti dwar kif tista' tissaħħaħ aktar il-

ħidma tiegħu biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni xierqa ta' l-SŻS ta' l-UE.

45. Sa mhux aktar tard mill-2011, il-Kunsill Ewropew ser jiddeċiedi meta tkun teħtieġ li titnieda 

reviżjoni komprensiva ta' l-SŻS ta' l-UE.

______________________


