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Stqarrija Ministerjali mill-Prim Ministru, l-Onor. Robert Abela, dwar il-parteċipazzjoni 
tiegħu fil-COP26 
 
Sur President,  
 
Nhar it-Tnejn, l-1 ta’ Novembru, u t-Tlieta, 2 ta’ Novembru ħadt sehem fil-United Nations 
Framework Convention on Climate Change Conference of Parties fi Glasgow, l-Iskozja. 
L-edizzjoni ta’ din is-sena kienet magħrufa aħjar bħala l-COP26.   
 
Għal din il-laqgħa kont akkumpanjat mill-Ministru għall-Ambjent, Tibdil fil-Klima u Ppjanar 
Aaron Farrugia u mill-Ambaxxatriċi għat-tibdil fil-klima l-Professur Simone Borg.  
 
Sur President, 
 
Din kienet laqgħa mistennija ħafna, bil-għan li jiġġedded u jissaħħaħ l-impenn minn diversi 
atturi globali dwar il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Fil-fatt, kienu rappreżentati iktar minn mitt 
pajjiż. Saħansitra persuni tekniċi, rappreżentanti minn banek, istituzzjonijiet multilaterali, 
għaqdiet volontarji u esperti għadhom għaddejjin bil-laqgħat.  
 
Forsi hemm min qed jistaqsi għaliex kienet daqsekk importanti din il-laqgħa?  
 
Din kienet fost l-ewwel okkażjonijiet li fihom daqstant mexxejja ta’ pajjiżi u diversi entitajiet 
oħra stajna niltaqgħu b’mod fiżiku flimkien, minn meta d-dinja nħakmet mill-pandemija. 
 
Wara li konna mxekkla minn sfida globali bħall-pandemija, kien sinjifikattiv li erġajna nġbarna 
tant imsieħba flimkien taħt saqaf wieħed biex niddiskutu sfida globali oħra, il-tibdil fil-klima.  
 
Fuq kollox il-pandemija wrietna li soluzzjonijiet nazzjonali għal problemi globali ma jaħdmux. 
 
Irrid ngħid li fost l-interventi li laqtuni b’dan il-messaġġ kien hemm dak tal-Prim Ministru 
tal-Barbados, Mia Mottley, għax kien jirrifletti wkoll il-weġgħa ta’ pajjiż żgħir bħal tagħna.  
 
Pajjiż, jigifieri l-Barbados, milqut b’mod negattiv għall-aħħar u li minkejja li jaf li hu qiegħed 
jagħmel l-isforzi kollha, ma jiflaħx u ma jistax jiġġieled waħdu din l-isfida.  
 
Dan hu messaġġ li jgħodd għalina wkoll u għalhekk jien sħaqt fid-diskors tiegħi dwar ir-realtà 
ta’ stati żgħar.  
 
Sur President,  
 
Il-fatt li kien hemm livell ta’ parteċipazzjoni b’saħħtu jqawwilna qalbna. Huwa minnu li kien 
hemm xi persuni importanti nieqsa. Imma nippreferi li niffukaw fuq il-pożittiv.  
 
Il-fatt li rajna diversi mill-akbar u l-aktar pajjiżi li jniġġsu jitkellmu dwar l-impenn tagħhom, 
hu sinjal tajjeb ħafna. Il-livell ta’ ambizzjoni għadu ftit ’il bogħod minn dak li nixtiequ, imma 
l-fatt li pajjiżi bħall-Indja u ċ-Ċina qed jimpenjaw li jaħdmu magħna fuq dan is-suġġett, hu 
importanti immens.  
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Erġajna rajna l-Istati Uniti fuq quddiem nett. Fi Glasgow, il-President Biden apoloġizza għal 
meta l-Istati Uniti kienet iddeċidiet li ma tibqax tipparteċipa fil-Paris Accord. Dan bagħat sinjal 
b’saħħtu ħafna, speċjalment lis-swieq internazzjonali.  
 
Niġi issa għal Malta.  
 
Bħala pajjiż żgħir fiċ-ċentru tal-Mediterran, potenzjalment pajjiżna jista’ jbati konsegwenzi 
sproporzjonati f’dak li għandu x’jaqsam mat-tibdil fil-klima. Minn influssi ta’ nies li jiġu 
displaced minħabba temperaturi sħan ħafna, għal telf ta’ speċi u biodiversità u impatti negattivi 
f’setturi bħall-agrikoltura.  
 
Biex niġġieldu din l-isfida, Sur President, jeħtieġ li jkollna pjanijiet li jiġu żviluppati b’mod 
speċifiku għar-realtajiet tagħna.  
 
Jeħtieġ li jkollna wkoll l-iffinanzjar u t-teknoloġiji li għandna bżonn, flimkien mal-assistenza 
kollha meħtieġa. Aħna u pajjiżi żgħar oħra, imsejħa technology takers, niddependu fuq 
l-avvanz teknoloġiku ta’ ħaddieħor għax m’għandniex suq kbir biżżejjed li jiflaħ l-investiment 
meħtieġ fir-riċerka u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji neċessarji.  
 
Irridu wkoll li naraw li l-investiment massiv li hemm bżonn fil-qalba għal ekonomiji aktar 
ħodor ma jħalli lil ħadd żvantaġġjat.  
 
Dan speċjalment meta qegħdin nirkupraw mill-effett ta’ pandemija. Irridu dinja fejn il-ġid ikun 
imqassam b’mod ekwu u ġust. Dinja mingħajr disparitajiet.  
 
Dan ukoll tennejtu fid-diskors tiegħi fi Glasgow.  
 
Ikkommettejt ukoll li apparti li se nkunu qed naqsmu l-esperjenzi tagħna ma’ pajjiżi oħra biex 
nitgħallmu minn xulxin, se nkunu qegħdin bħala pajjiż nirdoppjaw is-somma li niddedikaw 
għall-Green Climate Fund. B’hekk il-kontribuzzjoni tagħna se titla’ għal €200,000.  
 
Bħala Stat Membru fl-Unjoni Ewropea, il-miri tagħna tat-tniġġiż fil-klima huma parti minn 
dawk li jissejħu ‘Nationally Determined Contributions’ tal-Unjoni Ewropea. Fi kliem sempliċi, 
dak li aħna kkommettejna u kkomunikajna li se nkunu qed innaqqsu f’termini ta’ emissjonijiet 
ikun ikkomunikat lin-Nazzjonijiet Uniti bħala parti mill-mira tal-Unjoni Ewropea.  
 
Sur President,  
 
Kif diġà kelli l-opportunità naġġorna lil din il-Kamra f’Diċembru, il-mira tal-Unjoni ġiet 
riveduta ’l fuq is-sena l-oħra f’termini ta’ ambizzjoni. Qbilna fil-Kunsill Ewropew li l-mira 
tal-UE hi li tnaqqas l-emissjonijiet tagħha b’55% meta kkumparat ma’ dawk qabel l-1990. 
Sal-2050 imbagħad l-intenzjoni hi l-UE tkun climate neutral.  
 
Dawn il-miri, kif spjegajt, jiġu tradotti mbagħad f’miri għall-pajjiżi rispettivi.  
 
Hemm tliet kategoriji ta’ miri.  
 
1. L-ewwel: dawk li jaqgħu taħt dik imsejħa Emissions Trading Scheme – sistema 
Ewropea li tirregola setturi ta’ ġenerazzjoni ta’ enerġija u li huma intensivi fl-użu tal-enerġija. 
Permezz ta’ dik l-iskema, jiġi negozjat il-prezz tal-karbonju minn min hu soġġett għal din 
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l-iskema. Skont kemm tipproduċi enerġija jew tikkonsma b’mod li jniġġeż, tħallas prezz 
determinat mis-suq.  
 
2. It-tieni: il-miri ta’ LULUCF (Land Use, Land Use Change u Forestry). L-għan hu li 
jiġu inċentivati l-carbon sinks li jimmitigaw l-effetti tal-produzzjoni tal-karbonju. F’dan 
ir-rigward, tajjeb li wieħed jinnota li għal Malta din ma tapplikax għaliex id-daqs tal-carbon 
sinks fid-definizzjoni tar-regolamenti hu kbir wisq. Però għal dawk il-pajjizi li għandhom daqs 
kbir biżżejjed, l-inċentiv hu li jkabbru l-carbon sinks tagħhom biex jibbilanċjaw il-produzzjoni 
tal-enerġija – u possibbilment anke jagħmlu tajjeb għal dak li għandhom bżonn jixtru 
mis-sistema ETS.  
 
3. L-aħħar iżda mhux l-inqas, l-ESR. F’din is-sistema jaqgħu l-emissjonijiet fis-setturi 
kollha l-oħra li mhux imsemmija fl-ETS u LULUCF. Kull pajjiż hu marbut b’miri ta’ tnaqqis 
fl-emissjonijiet. Fil-każ ta’ Malta, il-mira hi li l-emissjonijiet jonqsu b’19% sal-2030. Mira 
ambizzjuża, iżda stabbilita wara negozjati fejn spjegajna li Malta għandha r-rejaltajiet 
partikolari tagħha, differenti minn ta’ pajjiżi kbar. Spjegajna li jekk naħdmu mira abbażi 
tal-figuri tal-prodott domestiku gross se jkollna figuri distorti, u li diġà naqqasna sew 
l-emissjonijiet tagħna fl-aħħar snin. Għalhekk, l-ispiża ta’ investiment biex innaqqsuhom aktar 
se tkun sproporzjonata.  
 
Però, Sur President, hemm aktar li rridu nagħmlu. 
 
Meta kellna prezzijiet għoljin tal-enerġija, konna nipproduċu l-enerġija bl-akbar sors li 
jħammeġ – għaliex din kienet iġġenerata mill-Heavy Fuel Oil. Għamilna l-qalba għall-gass 
naturali b’investiment b’saħħtu u allura l-performance tagħna fl-ETS tjiebet sostanzjalment. 
B’mod parallel, żammejna l-kontijiet tal-enerġija baxxi u stabbli.  
 
Dan wassalna għal sitwazzjoni fejn l-akbar sors ta’ tniġġiż kien it-trasport.  
 
M’għandix biżżejjed ħin nispjega f’dettall imma nixtieq li nsemmi parti mill-viżjoni tagħna 
f’dan is-settur. Dak li hemm spjegat fil-Low Carbon Development Strategy li għamilna, u dak 
li kif ankè ħabbarna fil-budget, se nkunu qed nimplimentaw. Dak li ser ikun qed iwassalna biex 
sal-2030 nilħqu l-mira tagħna li nnaqqsu l-emissjonijiet tagħna u l-miri Ewropej li tkellimt 
dwarhom aktar qabel.  
 
Imma rrid insemmi kif:  
 

1. Investejna f’mezzi ġodda ta’ trasport u fl-infrastruttura biex niffaċilitaw il-mobilità minn 
post għall-ieħor;  

2. Għamilna, u se nkunu qed nagħmlu, l-akbar investiment f’impjant ta’ nofs biljun ewro 
biex niġġeneraw l-enerġija mill-skart – l-impjant eco-hive; 

3. Investejna, u se nkomplu ninvestu, fl-infrastruttura meħtieġa għall-elettrifikazzjoni 
tal-flotot;  

4. Għandna, u saħħaħna, l-inċentivi għax-xiri tal-karozzi elettriċi – l-aqwa inċentivi 
fl-Ewropa;  

5. Għandna inċentivi b’saħħithom għal min irid jinvesti fl-enerġija rinovabbli b’pannelli, 
solar water heaters u investimenti oħra;  

6. Mis-sena d-dieħla se nkunu qed nagħtu trasport pubbliku b’xejn lil kulħadd;  
7. Għandna proġetti kbar fil-Port il-Kbir u eventwalment fil-Port Ħieles biex inaqqsu 

t-tniġġiż mill-bastimenti, ix-shore-to-ship;  
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8. Għandna dak li l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursola von der Leyen iddeskriviet 
bħala wieħed mill-aktar pjanijiet ħodor ta’ rkupru li ġew sottomessi lill-Kummissjoni 
Ewropea, li bih se nkomplu ninvestu f’dawn l-oqsma. 

 
U dan kollu għamilnieh, jew se nagħmluh, filwaqt li kuntrarju għal dak li qed jagħmlu pajjiżi 
ġirien tagħna, ma xhetniex il-piż fuq il-Maltin u l-Għawdxin. Ma xhetniex il-piż fuq il-familji 
u n-negozji.  
 
M’għamilniex kif għamlu pajjiżi oħra fejn żiedu l-prezzijiet tal-enerġija għall-familji u 
n-negozji għax żdied il-prezz internazzjonali taż-żejt u l-gass.  Il-poplu jaf li b’dan il-Gvern 
moħħu mistrieħ.  
 
Qabel nikkonkludi Sur President, qed inpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra żewġ dokumenti li dan 
il-Gvern iffirma u appoġġja waqt il-laqgħa tal-COP26.  
 

- L-ewwel, id-dokument imsejjaħ Breakthrough Agenda li jitkellem dwar l-impenn li 
hemm bżonn nilħqu l-miri ambjentali f’ħames oqsma imsejħa breakthroughs; u 
 
- It-tieni, Dikjarazzjoni dwar l-Użu tal-Art u l-Forestrija li titkellem dwar it-tħaddir f’żoni 
urbani u l-konservazzjoni tal-bijodiversità apparti l-forestrija.  

 
Nikkonkludi billi nagħmel referenza wkoll għal attività informali li attendejt, għall-kapijiet 
tal-pajjiżi tal-Commonwealth li ġiet organizzata mill-Prinċep Charles u mill-Prim Ministru 
tar-Renju Unit Boris Johnson.  
 
F’okkażjonijiet bħal dawn jien inwassal dejjem messaġġ komuni.  
 
Malta pajjiż żgħir, iżda ambizzjuż u bil-prijoritajiet it-tajbin. Sehemna biex inħallu dinja aħjar 
għal uliedna sejrin nagħmluh b’konvinzjoni u determinazzjoni. 
 
Grazzi. 


