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1. Sfond
Skop
ERA tinsab fil-proċess li tibda tiżviluppa l-Istrateġija Nazzjonali għall-Ambjent (NSE) skont l-Att dwar
il-Protezzjoni tal-Ambjent (Kap. 549). Dawn huwa dokument strateġiku ta’ governanza li se jistabilixxi
l-qafas ta’ politika għat-tħejjija ta’ pjanijiet, politiki u programmi maħruġa taħt l-Att jew kwalunkwe
Att ieħor relatat mal-protezzjoni u l-immaniġġjar sostenibbli tal-ambjent.
Din l-Istrateġija Nazzjonali se tippjana għal bejn wieħed u ieħor it-30 sena li ġejjin, sal-2050, u se
tistabilixxi x’għandu jsir biex jiġi mtejjeb l-ambjent f’ġenerazzjoni. Dan l-approċċ għal żmien fit-tul
għandu l-għan li jara x’inhu neċessarju lil hinn miċ-ċikli tas-soltu ta’ 5-10 snin u jħares bil-quddiem
għal fejn l-ambjent għandu jkun fl-2050. Għalkemm l-għanijiet għaż-żmien fit-tul se jkunu stabbilliti
għall-2050, id-dettalji u l-pjanijiet tal-azzjonijiet li hemm bżonn li jittieħdu se jkunu f’fażijiet ta’ 10
snien (2020, 2030, 2040) b’reviżjonijiet intermittenti biex tiġi aġġornata l-Istrateġija kif ikun hemm
bżonn.
Sussegwentement, l-għanijiet ewlenin tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Ambjent għall-2050 huma li:






Tiżgura kwalità tal-ħajja sostenibbli u aħjar
Tipprovdi direzzjoni ċara u fit-tul għall-ambjent tagħna
Tistabilixxi miri ambjentali nazzjonali
Tindirizza l-isfidi ambjentali ewlenin li qed taffaċċja Malta
Tintegra u tgħaqqad l-isforzi tal-politiki u tal-partijiet interessati kollha li jinfluwenzaw
direttament jew indirettament l-istat tal-ambjent tagħna

Il-proċess biex tiġi żviluppata l-istrateġija se jinvolvi l-previżjoni tal-istat mixtieq fil futur tal-ambjent
ta’ Malta fit-30 sena li ġejjin (sal-2050) u l-istabbiliment tal-prijoritajiet strateġiċi biex tintlaħaq din il-

viżjoni. Objettivi u miżuri dettaljati mbagħad isegwu għal perjodi ta’ 10 snin, sal-2030, 2040, 2050. LIstrateġija se tkun akkumpanjata wkoll minn pjan ta’ azzjoni li jikkonsisti f’skedi, baġits u
responsabbilitajiet għal kull miżura, biex ikun aċċertat li l-Istrateġija hi pjan ta’ azzjoni li jista’
jitħaddem b’parametri ċari għall-implimentazzjoni tagħha. Settijiet ta’ metriċi se jkunu żviluppati
wkoll biex jiġi assessjat il-progress għall-għanijiet u l-prioritajiet tal-Istrateġija. Il-progress se jkun
ukoll irrapportat regolarment u l-Istrateġija se tkun riveduta kull 4 jew 5 snin biex biex tiżgura li lazzjonijiet ikomplu jimmiraw lejn progress tajjeb.
Huwa essenzjali li fl-istadji tal-bidu, l-istrateġija tkun stabbilita fil-qafas it-tajjeb. Għal dan il-għan, lIstrateġija l-ewwel se tiffoka fuq tħejjija ta’ Viżjoni għall-2050. Il-premessa wara l-Viżjoni hija li
ambjent b’saħħtu huwa kemm id-dmir tagħna kif ukoll id-dritt tagħna u huwa l-obbligu morali u
legali ta’ kulħadd li jikkontribwixxi lejn futur sostenibbli.
Il-Viżjoni għall-2050 se tkun żviluppata wara eżerċizzju ta’ scenario-building, fejn numru ta’ xenarji se
jiġu analizzati sabiex dawn jappoġġjaw proċessi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet billi jipprovdu qafas
analitiku biex jinstabu għażliet xierqa jew robusti fir-rigward ta’ għan ta’ politika speċifiku.
L-għanijiet ewlenin tal-Viżjoni għall-2050 huma li:




Tingħata ħarsa lejn l-ambjent tagħna fil-futur
Jiġi stabbilit il-kuntest u ssir prinċipju ta’ gwida għall-iżvilupp tal-Istrateġija nnifisha
Jiġu deskritti l-aspirazzjonijiet strateġiċi għall-ambjent

2. Mistoqsijiet għall-konsultazzjoni

Q1. Taqbel mal-għanijiet ġenerali proposti tal-Istrateġija?
Q2. Jistgħu dawn l-għanijiet jiġu rfinati aktar, filwaqt li ma jintesiex l-għan għaż-żmien fit-tul ta’ din lIstrateġija sal-2050?
Q3. Liema aspetti taħseb li huma kruċjali li jiġu kkunsidrati fil-viżjoni għall-2050?
Q4. Xi żviluppi tistenna li tara li jitwettqu fl-istess żmien li jippermettu kwalità tal-ħajja sostenibbli?
Q5. Fl-opinjoni tiegħek, x’inhuma l-isfidi ambjentali ewlenin ta’ Malta fit-30 sena li ġejjin?

3. Sottimissjoni ta’ kummenti
L-ERA tixtieq tistieden entitajiet pubbliċi, organizzazzjonijiet mis-settur privat, korpi kostitwenti, issoċjetà ċivili u individwi biex jgħinu fl-iżvilupp tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Ambjent billi jipprovdu
kummenti f’forma ta’ tweġibiet għall-mistoqsijiet t’hawn fuq. Tista’ wkoll tipprovdi kummenti
addizzjonali.
Is-sottomissjonijiet għandhom jintbagħtu permezz ta’ imejl lil nse@era.org.mt.
4. Iktar informazzjoni
Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkuntattja lill-ERA fuq nse@era.org.mt jew fuq 2292 3500.

