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Pubblikazzjoni diretta mill-Uffiċċju tal-Patt tas-Sindki
Hija ġestita minn konsorju ta’ netwerks ta’ awtoritajiet lokali u reġjonali,
immexxi minn ENERGY-CITIES, kompost mill-Kunsill tal-Munċipji u r-Reġjuni tal-Ewropa 
(CEMR), Climate Alliance, EUROCITIES u Fedarene.

Ippubblikata f’Novembru 2011. 
Disinn grafiku: Diane Morel / www.dianemorel.com 
Ritratt fil-faċċata ta’ quddiem u ta’ wara: © Shutterstock

L-Uffiċċju tal-Patt tas-Sindki huwa appoġġjat mill-Programm Enerġija Intelliġenti - Ewropa.
La l-Kummissjoni Ewropea u lanqas kwalunkwe persuna li taġixxi f’isem il-Kummissjoni
mhi responsabbli għall-użu li jista’ jsir mill-informazzjoni f’din il-pubblikazzjoni
jew kwalunkwe żball li jista’ jibqa’ fit-testi, minkejja l-kura li ttieħdet fil-preparazzjoni tagħhom.

INDIĊI

IL-PROĊESS PASS WARA PASS TAL-PATT

QAFAS METODOLOĠIKU FLESSIBBLI GĦAL AZZJONI

IL-PJAN TA’ AZZJONI GĦALL-ENERĠIJA SOSTENIBBLI FI FTIT KLIEM

INVENTARJU BAŻI TAL-EMISSJONIJIET – IL-FONDAZZJONI SEAP

ISPIRAZZJONI GĦALL-ELABORAZZJONI TAS-SEAP

AZZJONIJIET ĊENTRALI
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IL-PROĊESS PASS WARA PASS TAL-PATT

Il-Firmatarji tal-Patt tas-Sindki jimmiraw 
li jilħqu u anke jeċċedu l-mira tal-UE 
għal tnaqqis ta’ 20% ta’ emissjonijiet 
CO2 sal-2020 permezz tal-implimen-
tazzjoni ta’ Pjan ta’ Azzjoni għall-
Enerġija Sostenibbli (SEAP), billi jindi-
rizzaw l-effi  ċjenza enerġetika u l-użu ta’ 
sorsi lokali ta’ enerġija rinnovabbli.

Bil-għan li jilħqu l-mira tagħhom, 
il-firmatarji jimpenjaw ruħhom għal 
serje ta’ passi:

L-ewwel pass huwa li jkun elaborat Inventarju Bażi tal-Emissjonijiet 
(BEI – Baseline Emission Inventory) u li l-impenn politiku jissarraf 
f’azzjonijiet konkreti.
Il-firmatarji jissottomettu s-SEAP tagħhom flimkien mar-riżultati 
prinċipali tal-BEI tagħhom fi żmien sena mill-adeżjoni uffiċjali 
tagħhom. Is-SEAP, elaborat f ’kollaborazzjoni mill-qrib mal-partijiet 
interessati lokali u ċ-ċittadini – u approvat mill-kunsill muniċipali, 
jiddeskrivi l-azzjonijiet previsti. Il-fi rmatarji jaċċettaw ukoll li jimmoni-
torjaw u jirrapportaw dwar l-implimentazzjoni tas-SEAP kull sentejn 
wara s-sottomissjoni tiegħu.

Din il-pubblikazzjoni tfittex li tipprovdi lill-qarrej b’ħarsa ġenerali 
lejn il-proċess tal-iżvilupp tas-SEAP. Hija tagħti ħarsa mill-qrib lejn 
l-elementi prinċipali tas-SEAP u tippreżenta fi l-qosor il-proċeduri ta’ 
sottomissjoni u valutazzjoni. Il-paġni li ġejjin joff ru wkoll eżempji ta’ 
ispirazzjoni u ideat prattiċi dwar kif jibdew l-iżvilupp u l-implimen-
tazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni.L-iżvilupp tal-pjan ta’ azzjoni tiegħek - f ’kol-

laborazzjoni mill-qrib mal-partijiet interessati 
lokali u maċ-ċittadini 

Kumpilazzjoni tal-Inventarju Bażi 
tal-Emissjonijiet tiegħek

Il-formazzjoni tat-tim tiegħek tal-Patt

De� nizzjoni tal-viżjoni � t-tul tiegħek

Implimentazzjoni tal-politiki u l-miżuri 
tiegħek għat-tnaqqis tas-CO2

Monitoraġġ u rrapportar tal-progress 
tiegħek PASS  2  Sottomissjoni tal-Pjan ta’ 

Azzjoni għall-Enerġija Sostenibbli tiegħek

PASS  3  Sottomissjoni tar-Rapport 
ta’ Implimentazzjoni tiegħek

PASS  1  Firma tal-Patt tas-Sindki Il-bidu

Mon
ito

raġġ u rra
pportar tal-progress tiegħek

Ippjannar

Implimentazzjoni

pp

Mira ta’  -20% 

CO2
 sal-2020-20%
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QAFAS METODOLOĠIKU FLESSIBBLI GĦAL AZZJONI 

SEMPLIĊITÀ, FLESSIBILITÀ & KOMPARABBILTÀ

Il-Patt tas-Sindki jipprovdi qafas metodoloġiku komprensiv għall-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tas-SEAP.

Żviluppata b’kooperazzjoni maċ-Ċentru Konġunt Għar-Riċerka 
tal-Kummissjoni Ewropea, ibbażata fuq l-esperjenza prattika ta’ 
grupp ta’ prattikanti kompost minn awtoritajiet lokali u esperti, 
il-metodoloġija tal-Patt hija bbażata fuq bażi xjentifi ka u teknika 
soda.  Il-metodoloġija, il-kunċetti u l-prinċipji proposti jsegwu safejn 
possibli standards internazzjonali u Ewropej (eż. il-fatturi ta’ emissjoni 
tal-Grupp Intergovernattiv ta’ Esperti dwar it-Tibdil fi l-Klima  (IPCC) jew 
l-Bażi tad-data ta’ Referenza Ewropea dwar Iċ-Ċiklu tal-Ħajja (ELCD).

Flessibbli u adattata għar-realtajiet lokali, il-metodoloġija tal-Patt 
tipprovdi qafas ta’ rraportar komuni – fi l-forma tal-mudell onlajn tas-
SEAP – li permezz tiegħu l-awtoritajiet lokali jistgħu jqabblu r-riżultati 
tagħhom ma’ oħrajn (eż fi  ħdan awtorità lokali matul iż-żmien u bejn 
awtoritajiet lokali b’karatteristiċi simili). Kull fi rmatarju huwa liberu 
li juża kwalunkwe għodda li huwa jikkunsidra xierqa għall-finijiet 

MATERJALI TA’ APPOĠĠ TEKNIKU GĦALL-PATT

•	 Id-Dokument ta’ gwida dwar ‘Kif tiżviluppa Pjan ta’ 
Azzjoni Għal Enerġija Sostenibbli’ joffri gwida pass 
wara pass u rakkomandazzjonijiet prattiċi dwar il-proċessi 
ta’ żvilupp kollha tal-BEI u tas-SEAP. Huwa jiddefinixxi sett ta’ 
prinċipji prinċipali dwar proċessi ta’ kontabilità u rraportar dwar 
is-CO2 (ekwivalenti). Huwa jipprovdi wkoll lill-muniċipalitajiet 
b’xi eżempji tekniċi ta’ effi  ċjenza enerġetika u azzjonijiet dwar 
l-enerġija rinnovabbli li jistgħu jkunu implimentari f’livell lokali.

•	 Il-Mudell tas-SEAP huwa l-qafas użat mill-fi rmatarji biex 
jirraportaw data dwar emissjonijiet CO2 lokali u azzjonijiet 
prinċipali ta’ mitigazzjoni. Din l-għodda interattiva bbazata fuq 
l-internet hija kodifi kata bl-Ingliż mill-Firmatarji tal-Patt u ħolqot 
l-iskeletru tas-SEAPs individwali u ipprovdiet statistiċi aggreggati 
onlajn. Il-mudell huwa pprovdut bl-istruzzjonijiet rilevanti (fi l-
lingwi kollha tal-UE) li jgħinu lill-fi rmatarji biex jiġbru u janalizzaw 
id-data f’manjiera strutturata u sistematika.

AKTAR QARI  
Il-materjali kollha huma disponibbli mil-librerija tal-websajt 
tal-Patt tas-Sindki fi ;
http://www.patttassindki.eu/support/library_mt.html

tiegħu. Madankollu l-fi rmatarju jrid jiżgura li l-inventarju rrapportat 
huwa skond irl-rekwiżiti tal-Patt imfi ssra hawn taħt.

© Shutterstock

•	 Ibbażat fuq il-mudell tas-SEAP, il-Mudell tar-Rapport ta’ 
Implimentazzjoni ser iħaff ef is-segwitu tal-implimentazzjoni 
tas-SEAP. Disponibbli mill-2012 fl imkien ma’ dokument ta’ spjega, 
huwa ser ikun l-istrument prinċipali għall-firmatarji biex 
jimmonitorjaw u jirrapportaw Il-progress.
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Is-SEAP huwa d-dokument prinċipali li juri kif il-Firmatarju tal-Patt 
jilħaq l-impenn tiegħu sal-2020. Huwa mibni skond il-kunċett ta’ 
ppjanar integrat u approċċ ħolitistiku lejn is-sistemi ta’ enerġija 
lokali – u jiffoka fuq it-tnaqqis tad-domanda għall-enerġija fil-bosta 
setturi prinċipali ta’ attività kif ukoll fuq l-użu tar-riżorsi lokali ta’ 
enerġija rinnovabbli biex jilħqu mad-domanda lokali għall-enerġija.

KONTENUT  – X’HEMM FIL-PJAN?

•	 Ir-riżultati prinċipali tal-Inventarju Bażi tal-Emissjonijiet, li 
jindikaw il-livell kurrenti tal-konsum tal-enerġija u jidentifikaw 
l-għejun prinċipali tal-emissjonijiet CO2  – Fejn int?

•	 Viżjoni fit-tul, li tispeċifika l-mira globali ta’ emissjonijiet CO2 
previsti għall-2020 u l-oqsma prijoritarji ta’ azzjoni – Fejn trid 
tasal?

•	 Sett ta’ azzjonijiet għal perjodu qasir u medju li għandhom 
jittieħdu matul il-perjodu ta’ implimentazzjoni, flimkien ma’ 
perjodi ta’ żmien u r-responsabbiltajiet, bil-għan li jinkiseb is-sett 
ta’ miri - Kif tasal hemmhekk?

   ADOZZJONI TA’ APPROĊĊ INTEGRAT

’Fi Friedrichshafen, aħna npoġġu l-konsiderazzjonijiet dwar 
il-klima u l-enerġija fuq nett fl-aġenda tal-ippjanar urban. L-iskema 
tal-iżvilupp għaż-żoni muniċipali fil-Ġermanja tippermettilna li 
nagħmlu speċifikazzjonijiet għall-provvista tal-enerġija f’oqsma 
ġodda ta’ kostruzzjoni u industrijali kif ukoll għall-mobilità tal-futur.  
[...] Aħna qegħdin niżguraw li noħolqu belt ta’ passaġġi qosra ta’ 
transport, b’sistema ta’ karozzi tal-linja l-aktar avvanzata. Illum, 
l-ippjanar tal-użu tal-art ifassal it-triq għall-konsum tal-enerġija 
fid-deċenni li jmiss!’ Andreas Brand, Lord Mayor ta’ Friedrichs-
hafen (Il-Ġermanja)

   IFFISSAR TA’ VIŻJONIJIET AMBIZZJUŻI 
“F’Beckerich, l-iżvilupp tas-SEAP tagħna kien pass importanti 
fit-tiġdid tal-ambizzjonijiet tagħna. Wera li aħna dejjem nistgħu 
ntejbu x-xogħol tagħna u li l-iffrankar tal-enerġija għandu jsir 
l-ogħla prijorità sabiex nilħqu l-għan tagħna: awtonomija fl-ener-
gija.’ Camille Gira, Sindku ta’ Beckerich (Il-Lussemburgu)

GĦANIJIET TAL-PJAN

•	 Bil-ksib ta’ impenn politiku għat-tul -  is-SEAP huwa dokument 
ta’ politika strateġiku approvat mill-kunsill muniċipali (jew korp 
ekwivalenti li jieħu d-deċiżjonijiet);

•	 Bit-traduzzjoni tal-istrateġija f’azzjonijiet konkreti, u l-allokazzjoni 
tar-riżorsi umani u finanzjarji għall-implimentazzjoni tal-azzjoni-
jiet - is-SEAP huwa strument operattiv;

•	 Bl-użu tal-atturi lokali fil-proċess kollu, mill-elaborazzjoni sal-
implimentazzjoni – is-SEAP huwa għodda ta’ komunikazzjoni 
lejn il-partijiet interessati u ċ-ċittadini.

AMBITU

Is-SEAP għandu jiddefenixxi sett koerenti ta’ azzjonijiet li jkopri 
s-setturi prinċipali ta’ attività (pubbliċi u privati). Bħala prinċipju, 
huwa antiċipat li l-parti l-kbira tas-SEAPs ser ikopru s-setturi li huma 
kkunsidrati fl-inventarju:

Ladarba l-awtoritajiet lokali għandhom biss influwenza limitata fuq 
l-industrija, huma għandhom jiddeċiedu jekk jinkludux dan is-settur 
fis-SEAP (impjanti koperti mill-ETS1 esklużi).

S E T T U R I  TA’ M I R A  P R I N Ċ I PA L I

S E T T U R I  R A K KO M A N DAT I  O Ħ R A

Trasport 
(pubbliku, privat u 
kummerċjali)

Industriji
(esklużi l-ETS1)

Produzzjoni
fuq skala żgħira
ta’ enerġija lokali

Ippjanar tal-użu 
tal-art

Ħidma maċ-ċittadini
u partijiet interessati 
lokali

Oħrajn
(immaniġġjar 
tal-iskart u l-ilma)

Akkwist pubbliku

Bini, tagħmir
& faċilitajiet (muniċipali
terzjarji u residenzjali)

Is-SEAP għandu jkun ukoll ibbażat fuq dawk l-oqsma ta’ azzjoni 
fejn l-awtorità lokali għandha rwol speċifiku x’taqdi – bħal Uffiċjal 
tal-Ippjanar, Motivatur, Konsumatur u kultant Produttur -, bħal:

1 ETS –Skema tal-Unjoni Ewropea għan-Negozjar ta’ Emissjonijiet

© Shutterstock

IL-PJAN TA’ AZZJONI GĦALL-ENERĠIJA SOSTENIBBLI FI FTIT KLIEM
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L-Inventarju Bażi tal-Emissjonijiet (BEI) huwa komponent essen-
zjali tas-SEAP, li joff ri stampa ċara ta’ ‘fejn tinsab’, i.e. deskrizzjoni 
tas-sitwazzjoni kurrenti tal-awtorità lokali f ’termini ta’ konsum ta’ 
enerġija u emissjonijiet CO2. Huwa jistabbilixxi l-pedament għall-
elaborazzjoni tas-SEAP. Bil-BEI f’idejha, l-awtorità lokali tkun kapaċi 
tidentifi ka l-oqsma prijoritarji ta’ azzjoni u opportunitajiet biex tilħaq 
il-mira tagħha ta’ tnaqqis ta’ emissjonijiet CO2. Huwa jgħin fi l-għażla 
u l-prijoritizzazzjoni tal-azzjonijiet. Inventarji tal-Monitoraġġ tal-
Emissjonijiet (MEI) għandhom isiru b’mod regolari biex ikun ivvalutat 
t-tnaqqis potenzjali tal-emissjonijiet tal-azzjonijiet implimentati.

  DIPENDENZA FUQ INVENTARJU KOMPRENSIV 
‘Naħseb li inventarji tajbin tal-emissjonijiet u bażi xjentifi ka huma 
ċ-ċwievet għal kull sforż ta’ suċċess. Jekk jifhmu mal-ewwel l-ambitu 
u l-implikazzjonijiet tal-impenji tagħhom, il-muniċipalitajiet huma 
f ’qagħda aħjar li jwettqu l-wegħdiet tagħhom u jimplimentaw 
azzjonijiet ambizzjużi’ Frank Smeets, Deputat Ministru għall-
Affarijiet Ambjentali fil-Provinċja ta’ Limburg (il-Belġju), 
Koordinatur Territorjali tal-Patt

AMBITU

Il-Patt isegwi essenzjalment approċċ territorjali, billi jqis l-emissjonijiet assoċjati mal-konsum tal-enerġija u l-produzzjoni (jekk applikabbli) 
fi t-territorju tal-awtorità lokali.

IL-KUNĊETTI BEI

CO2N2O CH4

Emissjonijiet diretti minħabba 
l-kombustjoni tal-fj uwil 
fi t-territorju

Emissjonijiet oħra
diretti li jseħħu
fi t-territorju,
skond l-għażla 
tas-setturi BEI

Emissjonijiet (indiretti) relatati 
mal-produzzjoni tal-enerġija li tiġi 
kkonsmata fi t-territorju irrispet-
tivament mill-post tal-produzzjoni 
tal-elettriku

Bini, tagħmir
& faċilitajiet (muniċipali,

residenzjali, terzjarji)

Trasport (pubbliku, 
privat, kummerċjali)

Industriji
esklużi l-ETS
(fakoltattiv)

Impjanti ta’ 
trattament

ta’ skart solidu u 
tad-drenaġġ
(fakoltattiv)

Faċilitajiet lokali
għall-ġenerazzjoni 

tal-energija
(elettriku ≤ 20 MW,

tisħin/kesħa jekk applikabbli)
Esklużi l-ETS 

COGENE-
RATION

T E R R I T O R J U  T A L - M U N I Ċ I P A L I T À

POWER 
PLANT

L-INVENTARJU BAZI TAL-EMISSJONIJIET – IL-FONDAZZJONI SEAP

Unitaji
et li għa-
ndhom 
ikunu 
rrapportati

‘Standard’ (IPCC) – ikopri l-emissjonijiet CO2 li jistgħu jseħħu minħabba konsum tal-enerġija fi t-territorju tal-awtorità lokali, kemm jekk 
direttament minħabba l-kombustjoni tal-fj uwil fi t-territorju kif ukoll indirettament minħabba l-kombustjoni tal-fj uwil assoċjata mal-elettriku/
tisħin/kesħa prodotti barra t-territorju iżda kkonsmati fi t-territorju.
Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja  – tkopri ċ-ċiklu kollu tal-ħajja ta’ kull trasportatur tal-enerġija, i.e. tinkludi mhux biss l-emissjonijiet minħabba 
kombustjoni ta’ fj uwil iżda wkoll emissjonijiet tal-katina kollha ta’ provvista tal-enerġija (esplojtazzjoni, trasport, ipproċessar).

L-1990 hija s-sena bażi rrakkomandata fi l-parti l-kbira tal-istandards internazzjonali (il-Protokoll ta’ Kyoto, ir-rapporti ta’ valutazzjoni tal-IPCC).
Madankollu, l-awtorità lokali għandha tagħżel is-sena li għaliha tista’ tikseb l-aktar data komprensiva u affi  dabbli.

Tunnellati ta’ CO2  – jekk l-awtorità lokali tagħżel li tirrapporta biss l-emissjonijiet CO2.
Ek. ta’ tunnellati ta’ CO2  – jekk l-awtorità lokali tagħżel li tinkludi gassijiet serra oħra bħas-CH4, u N2O. Aqleb l-ammont ta’ CH4, u N2O f’ 
f’ekwivalenti CO2 billi timmultiplika l-emissjoni ta’ gass serra bil-Potenzjal ta’ Riskaldament Globali.

Fatturi ta’ 
emissjoni

Sena 
Bażi
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ĠBIR U ANALIŻI TAD-DATA

  Worms, il-Ġermanja  ~ 83,000 abitant

Il-ġbir tad-data ta’ spiss tirrappreżenta sfida konsiderevoli għat-
tħejjija tal-Inventarju Bażi ta’ Emissjonijiet. Bil-għan li telabora 
l-BEI tagħha, il-belt ta’ Worms fi ttxet il-kollaborazzjoni tal-fornitur 
tal-enerġija lokali u partijiet interessati oħra permezz ta’ organiz-
zazzjoni ta’ għadd ta’ ‘ġranet ta’ laqgħat’. Kienet opportunità biex 
titfassal bażi ghal kooperazzjoni usa’ u aktar eff ettiva fost dawk 
li attendew. Il-proċess ta’ kollaborazzjoni kien ta’ suċċess partikolari: 
l-awtorità lokali kienet kapaċi tikseb mingħand il-fornituri tal-elettriku 
u tal-gass data preċiża u komprensiva dwar il-konsum tal-enerġija 
relatata mal-bini, il-faċilitajiet u l-industriji prinċipali. Minbarra dan, 
iċ-Chimney Sweepers Association u l-kumpanija muniċipali tad-djar 
kienu kapaċi jipprovdu data affi  dabbli dwar il-konsum tal-enerġija 
minn djar privati kif ukoll informazzjoni ulterjuri dwar is-sistemi kollha 
eżistenti ta’ tisħin.

L-emissjonijiet mis-settur tat-trasport kienu bbażati fuq il-prestazzjoni 
u l-konsum tal-fj uwil mill-vetturi li jivvjaġġaw fi t-territorju. Bil-għan 
li tinkiseb id-data nieqsa, saru servejs ta’ kampjuni fit-territorju, 

l-aktar biex jitkejjel it-traffi  ku privat (i.e. in-numru ta’ vetturi, kilometri 
misjuqa, eċċ.).
L-użu tal-għodda ta’ kalkolu (ECORegion) instab ta’ għajnuna kbira, 
billi pprovda metodoloġija solida u fatturi ta’ konverżjoni rilevanti.
Saru inventarji matul sitt snin, mill-2004 sal-2009, li identifi kaw is-sorsi 
prinċipali tal-emissjonijiet CO2 u l-potenzjali tat-tnaqqis rispettiv 
tagħhom.

ADOZZJONI TA’ APPROĊĊ IBBAŻAT FUQ XENARJI 
U L-IŻVILUPP TA’ VALUTAZZJONI AMBJENTALI 
STRATEĠIKA 

  Dublin, l-Irlanda  ~ 506,000 abitant

L-approċċ ibbażat fuq xenarji jista’ jinstab f’bosta SEAPs bħal fi l-pjan 
ta’ azzjoni ta’ Dublin, li jikkonsidra tliet xenarji diff erenti għall-2020.

Ix-Xenarju ta’ Żamma tal-Istatus Quo jiddeskrivi tbassir ta’ ‘ebda 
azzjoni’, waqt li ż-żewġ xenarji l-oħra janalizzaw l-impatti ta’ uħud 
mill-azzjonijiet dedikati. L-Ewwel Xenarju jipproponi sett ta’ azzjonijiet 
li jistgħu jkunu implimentati faċilment f’termini ta’ spiża u kumplessità 
fi lwaqt li t-Tieni Xenarju huwa xenarju ta’ spiża ogħla u fi t-tul. 
Ibbażat fuq dawn ix-xenarji, il-pjan ta’ azzjoni ta’ Dublin jelenka b’mod 
ċar il-vijabilità tal-mira tal-awtorità għat-tnaqqis tas-CO2 għall-2020 

u jagħti importanza lill-isfi di li jeħtieġ li jintgħelbu sabiex jintlaħqu 
l-impenji.
 
Saret ukoll   Valutazzjoni Ambjentali Strateġika2 sabiex tinkorpora 
konsiderazzjonijiet ambjentali (i.e. bijodiversità, popolazzjoni, saħħa 
umana, fawna, fl ora, ħamrija, ilma, arja, fatturi klimatiċi, assi materjali, 
wirt kulturali, u pajsaġġ) fi l-pjan ta’ azzjoni.

IDENTIFIKAZZJONI TAL-VARJABBLI ESTERNI LI 
JINFLUWENZAW IL-KONSUM TAL-ENERĠIJA

  Barċellona, Spanja  ~ 1,628,000 abitant

Reviżjoni komprensiva tas-sitwazzjoni kurrenti tal-awtorità lokali 
f ’termini ta’ konsum ta’ enerġija, emissjonijiet CO2 kif ukoll fatturi 
soċjoekonomiċi oħra hija essenzjali biex ikunu identifi kati l-oqsma 
prijoritarji ta’ azzjoni tagħha. Is-SEAP ta’ Barċellona joffri analiżi 
dettaljata tal-varjabbli esterni li jistgħu jinlfuwenzaw il-konsum 
tal-enerġija, bħal ma huma:  il-popolazzjoni, iż-żona mibnija u 
l-Prodott Domestiku Gross (PDG). L-analiżi tal-PDG ippermettiet li 
Barċellona tidentifi ka  ċerta fi rda tat-tkabbir ekonomiku mill-konsum 
tal-enerġija matul il-perjodu ta’ evalwazzjoni. 

2 Għal aktar informazzjoni, ara d-Direttiva SEA 2001/42/KE.

ISPIRAZZJONI GĦALL-ELABORAZZJONI TAS-SEAP
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IDENTIFIKAZZJONI TAR-RIŻORSI UMANI U FINAN-
ZJARJI GĦAL KULL AZZJONI
 

 Riga, il-Latvja  ~ 750,000 abitant

Fis-SEAP, kull azzjoni għandha tkun identifikata f ’termini prattiċi 
ħafna. Is-SEAP ta’ Riga jiddefinixxi l-perjodi ta’ żmien stipulati ta’ 
implimentazzjoni u jassenja responsabbiltajiet ċari. Huwa jidenti-
fika wkoll ir-riżorsi finanzjarji u s-sorsi potenzjali ta’ finanzjament 
għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet tiegħu  – hawn taħt 
hawn ftit eżempji:

TLAQQIEGĦ TAL-PARTIJIET INTERESSATI LOKALI 
MADWAR IL-MEJDA

  Mulhouse Alsace Agglomération, Franza   ~    
252,000 abitant

Is-SEAP ta’ Mulhouse Alsace Agglo-
mération huwa r-riżultat ta’ djalogu 
estensiv mal-partijiet interessati 
lokali. Diġà fl-2007, il-komunità 
urbanistika stabbiliet ‘Bord Konsul-
tattiv’ biex jassisti fl-iżvilupp u 

l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni. Il-Bord bħalissa fih madwar 100 
membru (rappreżentanti u delegati eletti mid-dipartimenti rilevanti, 
esperti, assoċjazzjonijiet, universitajiet, kumpaniji u ċittadini). Laqgħat 
regolari jinkoraġġixxu l-iskambju ta’ esperjenzi/għarfien, jiżguraw 
kooperazzjoni mifruxa fuq is-setturi u jippermettu li jingħaqdu 
l-isforzi lejn aktar fehim tal-kwistjonijiet lokali. Il-Bord Konsultattiv 
jieħu sehem fl-istadji prinċipali tal-proċessi ta’ elaborazzjoni, impli-
mentazzjoni, monitoraġġ u evalwazzjoni tas-SEAP. Bħala riżultat ta’ 
dan il-proċess parteċipattiv trasparenti, il-partijiet interessati lokali 
sabu mod sabiex jwasslu l-ideat u l-proposti tagħhom.
Is-sehem taċ-ċittadini huwa ukoll assigurat b’għadd kbir u regolari 
ta’ attivitajiet li jkabbru l-għarfien (ġranet ta’ informazzjoni, laqgħat 
pubbliċi, eżibizzjonijiet, eċċ). Ġew żviluppati materjali promozzjonali 
varji fil-livell lokali biex jimmobilizzawhom, bħall-fuljett ‘Clima’ctor’ 
jew il-‘Climatebox’ (inklużi vit li jiffranka l-ilma, bexxiexa tad-doċċa li 
tiffranka l-ilma, u tliet bozoz b’enerġija baxxa eċċ.)

ŻVILUPP TA’ INDIKATURI TA’ MONITORAĠĠ TAL-
PRESTAZZJONI

 
 Maranello, l-Italja  ~ 17,000 abitant

L-identifikazzjoni ta’ indikaturi ta’ monitoraġġ tgħin lill-muniċipalità 
biex tevalwa jekk hijiex miexja biex tilħaq il-miri jew le. Is-SEAP ta’ 
Maranello jidentifika sett ta’ indikaturi biex tkun immonitorjata l-impli-
mentazzjoni ta’ kull azzjoni – hawn taħt hawn ftit eżempji:

Azzjoni
Żmien ta’ 

implimen-
tazzjoni

Responsabbiltà għall-
implimentazzjoni

Finanzjament 
meħtieġ (miljuni ta’ 

ewro)
Sorsi potenzjali ta’ finanzjament

Verifiki tal-enerġija 
& rinnovazzjoni ta’  
kumpless ta’ 6,000 blokk 
ta’ appartamenti

2009-2020
Assoċjazzjonijiet tas-
sidien tal-appartamenti, 
persuni awtorizzati

3.4 (verifiki) 
+ 872(rinnovazzjoni)

Baġit muniċipali, Fondi Strutturali, riżorsi ta’ self, 
fond rotanti, għajnuniet nazzjonali u muniċipali, 
Energy Service Company (ESCO), Municipal Energy 
Service Company (MESCO)

Rinnovazzjoni 
tas-sistema tad-dawl 
fit-toroq u l-parks tal-belt

2010-2020
Il-Muniċipalità ta’ 
Riga, l-Aġenzija “Rigas 
gaisma”

2.84 Baġit Muniċipali, Fondi Strutturali

It-twaqqif ta’ netwerk 
ta’ stazzjonijiet għall-
iċċarġġjar ta’ karozzi 
elettriċi u ibridi fil-belt 
ta’ Riga. 

2011-2020
“Latvenergo” (fornitur 
tas-sħana, sid ta’ żewġ 
impjanti CHP f’Riga)

14.19 Fondi Strutturali, finanzjament minn  
“Latvenergo”, Baġit Muniċipali

AKTAR QARI
Fuljett Tematiku tal-Patt “Skemi ta’ Finanzjament ta’ Ispirazzjoni – 
Riflessjonijiet għall-Firmatarji tal-Patt”
http://www.patttassindki.eu/support/library_mt.html

Azzjoni Indikaturi proposti

Riorganizzazzjoni tat-tras-
port pubbliku għat-turisti

Numru ta’ turisti li jużaw 
it-trasport pubbliku

Estensjoni tal-passaġġi għar-roti Mili (km)

Stallazzjoni ta’ sistemi fotovoltaiċi 
fuq bini pubbliku MWp installati

Studju ta’ fattibilità dwar 
l-iżvilupp ta’ żona b’bini 
sostenibbli

Konsum ta’ enerġija 
tal-bini mgħammra 
mill-ġdid (kWh/m2))

AKTAR QARI
Katalogu onlajn tas-SEAPs:
http://www.patttassindki.eu/actions/sustainable-energy-
action-plans_mt.html
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AZZJONIJIET ĊENTRALI

‘WATT BUSTERS’ – VERIFIKA TAL-ENERĠIJA

 Cascais, Il-Portugall

Qasam ta’ azzjoni: Muniċipali, Residenzjali u Bini Terzjarju
Dipartiment responsabbli: L-Aġenzija muniċipali tal-Enerġija ta’ 
Cascais
Implimentazzjoni (żmien tal-bidu/tmiem): 2008 ‘l quddiem

Deskrizzjoni tal-azzjoni:
Il-proġett ‘Caça Watts’ għandu l-għan li 
jipprovdi appoġġ liċ-ċittadini dwar kif 
jiffrankaw l-enerġija u l-flus. Permezz ta’ 
dan il-proġett, isiru verifiki tal-enerġija 
f i l -bini  minn tek nik i  mil l -aġenzi ja 
muniċipali tal-enerġija. L-għan huwa li 
jitqiesu x-xejriet tal-użu tal-enerġija u ssir 
analiżi termika tal-inħawi mibnija bl-użu 
ta’ kamera termografika. Wara, it-tekniki 
jipprovdu rapport tekniku bbażat fuq 
id-data miġbura matul il-verifika dwar 
l-enerġija u mill-analiżi tal-kontijiet 
tal-enerġija, li jirrakkomanda miżuri ta’ 

titjib għall-iff rankar tal-enerġija. 
Dan is-servizz huwa offrut bi 
prezz baxx bil-għan li jkopri 
l-ispejjeż operattivi kif ukoll 
biex jippromwovi l-inizjattiva. 
Kull sena, madwar 100 verifi ka 
tal-enerġija jsiru fi l-muniċipalità 
ta’ Cascais.

IL-BINI TA’ PASSAĠĠ GĦAR-ROTI BIEX JITNAQQAS 
L-IVVJAĠĠAR MOTORIZZAT LEJN IX-XOGĦOL

  Città di Castello, l-Italja

Qasam ta’ azzjoni: Trasport 
Dipartiment responsabbli: Dipartimenti tax-Xogħolijiet Pubbliċi, 
il-Manutenzjoni u l-Ambjent 
Implimentazzjoni (żmien tal-bidu/tmiem): 1999-2011

Deskrizzjoni tal-azzjoni:
L-azzjoni għandha l-għan li tippromwovi 
l-użu tar-rota miċ-ċentru urban saż-żona 
tat-Tramuntana tal-municipalità (iż-żona 
industrijali ta’ Cerbara). Il-passaġġ ser 
jkun 3.1 km twil. Huwa mistenni li jintuża 
minn 250-500 persuna kuljum, bi tnaqqis 
ta’ karozzi fiċ-ċirkolazzjoni b’150-300. 
Il-passaġġ tar-roti jintuża prinċipalment 
għall-ivvjaġġar bejn id-dar u l-post 
tax-xogħol u jinkludi stazzjon tal-ferro-
vija fejn fil-futur qrib ser issir skema ta’ 
kondiviżjoni tar-roti. 

KINDERGARTENS EKOLOĠIĊI

  Bistrita, ir-Rumanija

Qasam ta’ azzjoni: Bini u faċilitajiet muniċipali, produzzjoni lokali ta’ 
enerġija rinnovabbli
Dipartiment responsabbli: il-Muniċipalità
Implimentazzjoni (żmien tal-bidu/tmiem): 2011-2016

Deskrizzjoni tal-azzjoni: 
L-azzjoni għandha l-għan l i  t ibdel 
is-sistemi tat-tisħin spazjali u l-bojlers li 
jitħaddmu b’gass naturali f ’seba’ kinder-
gartens permezz ta’ żewġ teknoloġiji ta’ 
enerġija rinnovabbli: pompi tas-sħana 
ġeotermika u pannelli solari termiċi. 
Fl-istess ħin, ser isir titjib fl-iżolament 
termiku tal-bini  tal-k indergar tens. 
Il-benefiċjarji diretti huma 300 tifel u 
tifl a u l-għalliema għal kull kindergarten. 
Il-ħtieġa li tiġi implimentata azzjoni bħal 
din hija ġustifi kata mid-domanda għolja 
għat-tisħin (239 kWh/m2/sena) li bħalissa 
jeħtieġu l-kindergartens.

ĊIFRI PRINĊIPALI

  Tnaqqis mistenni ta’ 
emissjonijiet CO2: 
27.68 t CO2  ek./sena
•	Iff rankar mistenni 
tal-enerġija: 75,000 
kWh/sena
•	Iff rankar fi nanzjarju 
miksub: 99.5 €/sena 
kull familja
•	Spiża tal-investiment: 
€55,000 
Sorsi ta’ fi nanzjament:
Muniċipalità & 
Aġenzija Muniċipali 
tal-Enerġija

ĊIFRI PRINĊIPALI

  Tnaqqis mistenni ta’ 
emissjonijiet CO2: 
50.5 t CO2  ek./sena
•	Iff rankar mistenni 
fl -enerġija:  250 
Mwh/sena kull 
kindergarten ta’ gass 
naturali mixtri
• Iff rankar fi nanzjarju 
miksub: €5,050/sena 
kull kindergarten
•	Sorsi ta’ fi nanzjament:
Muniċipalità & Fond 
Nazzjonali għall-
Ambjent 

ĊIFRI PRINĊIPALI

  Tnaqqis mistenni ta’ 
emissjonijiet CO2: 108 t 
CO2  ek./sena
•	Iff rankar mistenni 
tal-enerġija:
450.1 MWh/sena
•	Spiża tal-investiment: 
€200,000
•	Sorsi ta’ fi nanzjament:
Muniċipalità & Minis-
teru tal-Ambjent

Sors: Cascais Energia
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TKABBIR TAL-GĦARFIEN DWAR L-ENERĠIJA PERMEZZ 
TAL-ISMART METERS

  Sabadell, Spanja

Qasam ta’ azzjoni: Teknoloġija tal-Infor-
mazzjoni u tal-Teknoloġija (ICT)
Dipartiment responsabbli: il-Muniċipalità
Implimentazzjoni (żmien tal-bidu/tmiem): 
2010-2020

Deskrizzjoni tal-azzjoni: 
Sena wara li ngħaqdet mal-Patt, il-belt 
nidiet kampanja pilota għall-iffrankar 
tal-enerġija, u off riet lill-familji li jissellfu 
smart meter għal perjodu ta’ sitt xhur. 
Wieħed u ħamsin familja vvoluntarjaw 
li jieħdu sehem f ’dan il-proġett pilota, 
numru li mistenni li jiżdied għal aktar minn 

100. L-ismart-meter ġie installat b’xejn mill-Muniċipalità, u l-konsu-
maturi ġew off ruti appoġġ b’xejn permezz ta’ call centre. L-apparat 
jipproduċi data fi l-ħin reali dwar il-konsum tal-enerġija (f’kWh), spejjeż 
(f’Ewro) u emissjonijiet CO2 (f’tunnellati ta’ CO2) sabiex il-familji jistgħu 
jiksbu idea vera ta’ kemm l-attivitajiet ta’ kuljum tagħhom jaff etwaw 
l-ambjent u l-kontijiet tal-enerġija tagħhom.

STALLAZZJONI TA’ IMPJANT TA’ KOĠENERAZZJONI

  Moldava nad Bodvou, l-Islovakkja

Qasam ta’ azzjoni: Produzzjoni lokali ta’ enerġija rinnovabbli
Dipartiment responsabbli: Kumpanija Cofely (l-operatur tan-
netwerk tat-tisħin distrettwali)
Implimentazzjoni (żmien tal-bidu/tmiem): 2010-2020

Deskrizzjoni tal-azzjoni:
L-ewwel sforz minn Moldava nad Bodvou 
kien it-tħaddim tas-sistema lokali tat-tisħin 
distrettwati biex tnaqqas id-dipendenza 
fuq il-faħam. Hija kkummissjonat il-bini 
ta’ impjant ta’ koġenerazzjoni tal-enerġija, 
u b’hekk fornew tisħin lill-belt permezz 
ta’ netwerk tat-tisħin distrettwali (għal 
madwar 2,100 appartament fil-belt) u 
elettriku għad-dwal pubbliċi.

BDIL TAL-LAMPI TAD-DAWL PUBBLIĊI GĦAL 
TEKNOLOĠIJA LED

  L’Estany, Spanja

Qasam ta’ azzjoni: Dawl pubbliku muniċipali
Dipartiment responsabbli: Uffiċċju tas-Sindku u d-Dipartiment 
tal-Ambjent
Implimentazzjoni (żmien tal-bidu/tmiem): 2010

Deskrizzjoni tal-azzjoni: 
L’Estany riċentement biddlet is-sistema tad-
dawl pubbliku għat-teknoloġija tal-LED 
(dijodi jli jemettu d-dawl). Fiċ-ċentru 
medjevali, inbidlu biss il-bozoz sabiex 
jitħarsu l-integrità u l-wirt storiku, waqt 
li f ’toroq akbar inbidlet is-sistema kollha. 
Bħala riżultat tal-istallazzjoni ta’ 219-il 
bozza LED, il-konsum finali tal-enerġija 
tnaqqas b’75%’ Din it-tranżizzjoni soste-

ĊIFRI PRINĊIPALI

  Tnaqqis mistenni 
ta’ emissjonijiet CO2: 
144.6 kg ta’ CO2  ek./
sena kull dar
• Iff rankar mistenni 
fl -enerġija: 134 kWh/
persuna/sena
•	Spiża	ta’	investiment:	
€34,000
•	Sorsi ta’ fi nanzjament:
Muniċipalità & Gvern 
Reġjonali Katalan

ĊIFRI PRINĊIPALI

  Tnaqqis mistenni 
ta’ emissjonijiet CO2: 
11,378.2 t ta’ CO2  ek./
sena
•	Iff rankar mistenni 
fl -enerġija: 
10,953.9 MWh/sena
• Enerġija rinnovabbli 
mistennija 19,130 
MWH/year
•	Spiża ta’ investiment: 
 €10,000,000 

Sors: Muniċipalità ta’ Sabadell

Sors: Carles Roman

ĊIFRI PRINĊIPALI

  Tnaqqis mistenni ta’ 
emissjonijiet CO2: 
35.69 t ta’ CO2  ek./
sena
•	Iff rankar mistenni 
fl -enerġija: 80.56 
MWh/sena
•	Spiża ta’ investiment: 
€51,000
• Sorsi ta’ fi nanzjament
Muniċipalità 
& Provinċja ta’ 
Barċellona

AKTAR QARI:
Katalgu onlajn tal-Bażijiet ta’ Eċċellenza:
http://www.patttassindki.eu/actions/benchmarks-of-excel-
lence_mt.html

nibbli kienet appoġġjata fi nanzjarjament mill-Provinċja ta’ Barċellona, 
Koordinatur Territorjali tal-Patt.  

Implimentazzjoni tas-SEAP – x’benefiċċji 
hemm?

 Impjiegi ġodda maħluqa fi l-livell lokali;
 Kontijiet irħas tal-enerġija għaċ-ċittadini;
 Kondizzjonijiet komdi ta’ għajxien;
 Użu aktar effi  ċjenti tal-fl us pubbliċi...
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VALUTAZZJONI TAS-SEAP – LEJN RIŻULTATI AFFI-
DABBLI U KOMPARABBLI 

Wara s-sottomissjoni, il-mudell tas-SEAP u d-dokument kollu tas-SEAP 
jintbgħatu liċ-Ċentru Konġunt Għar-Riċerka (JRC) tal-Kummissjoni 
Ewropea, inkarigat mill-proċedura ta’ valutazzjoni:

1. KONTROLL DWAR L-ELIĠIBILITÀ 

li tizgura l-kwalità tal-pjani ta’ azzjoni tal-fi rmatarji

Biex SEAP ikun eliġibbli, huwa jrid jissodisfa l-kriterji li ġejjin:  

Is-SEAP irid ikun ġie approvat mill-kunsill muniċipali (jew korp 
uffi  ċjali ekwivalenti); 

Is-SEAP jispeċifika l-mira ta’ tnaqqis 
ta’ emissjonijiet CO2 (tal-anqas b’20% 
sal-2020); 

Is-SEAP irid jinkludi r-riżultati prinċipali 
tal-BEI, li jkopru tal-anqas 3 minn 4 
setturi prinċipali*; 

Is-SEAP irid jinkludi sett kredibbli ta’ 
azzjonijiet li jkopru tal-anqas 2 minn 4 
setturi prinċipali*; 

Il-mudell tas-SEAP irid jimtela’ korrettament (il-kaxxi ħodor huma 
obbligatorji) u jkun konsistenti mal-pjan ta’ azzjoni kollu.

SOTTOMISSJONI TAS-SEAP 

•	 META? Fi żmien sena mill-adeżjoni – id-data ta’ referenza hija dik 
tar-riżoluzzjoni uffi  ċjali tal-kunsill muniċipali 

•	 KIF & FEJN? Permezz tas-sistema ta’ sottomissjoni onlajn tal-Patt 
(‘Il-Patt Tiegħi’); 

•	 XIEX? Kemm id-dokument SEAP kif ukoll il-mudell tas-SEAP

FIL-PRATTIKA? 

1. Mur f’’Il-Patt Tiegħi’ f’http://www.eumayors.eu/myconve-
nant/ u iffi  rma;

2. Tella’ d-dokument SEAP sħiħ approvat mill-kunsill muniċipali 
(jew korp uffi  ċjali ekwivalenti) f’format PDF bil-lingwa nazzjo-
nali u/jew bl-Ingliż;

3. Imla’ l-‘Mudell tas-SEAP’ onlajn bl-Ingliż – il-mudell għandu 
l-għan li jqassar ir-riżultati tal-Inventarju Bażi tal-Emissjonijiet 
kif ukoll l-elementi prinċipali tas-SEAP.
Huwa għandu jimtela’ b’attenzjoni kbira b’livell suffi  ċjenti ta’ 
dettal biex jirrifl etti l-kontenut tal-pjan ta’ azzjoni.  Dokument 
speċifi ku ta’ struzzjoni dwar il-mili tal-mudell kif ukoll kopja 
tal-mudell tas-SEAP (Format PDF & Excel) huma disponibbli 
fuq il-librerija tal-websajt tal-Patt f’http://www.eumayors.eu/
support/library_en.html.

4. Mur fi t-taqsima ‘Issottometti s-SEAP tiegħek’ u kklikkja fuq 
‘issottometti s-SEAP tiegħek’.

*KSETTURI 
PRINĊIPALI

1) Bini, tagħmir/
faċilitajiet muniċipali
2) Bini, tagħmir/
faċilitajiet terzjarji
3) Bini residenzjali
4) Trasport

Sottomissjoni 
tal-mudell 
tas-SEAP

Aġġustamenti u sottomissjoni 
mill-ġdid

SOTTOMISSJONI TAS-SEAP 
(mill-� rmatarju)

VALUTAZZJONI TAS-SEAP 
(miċ-Ċentru Konġunt Għar-Riċerka)

Tella’ l-pjan ta’ 
azzjoni kollu 

(PDF)
Veri� ka dwar 
l-Eliġibbiltà

Veri� ka dwar 
il-Koerenza 

tad-Data

Pubblikazzjoni tar-riżultati 
tal-BEI/SEAP taħt il-pro� l 

tal-� rmatarju

Rapport ta’ Reazzjoni 
mibgħut lill-� rmatarju

Fil-każ li s-SEAP mhuwiex eliġ
ibbli

ĦARSA ĠENERALI LEJN IL-PROĊEDURI TA’ SOTTOMISSJONI U 
VALUTAZZJONI TAS-SEAP 
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2. VERIFIKA TAL-KOERENZA TAD-DATA
li tiżgura l-konsistenza tal-inventarji tal-firmatarji

Ladarba t-tlestija tal-BEI u l-mili tal-mudell tas-SEAP jeħtieġu xogħol 
fuq ħafna data, żbalji jistgħu jaqbżu faċilment. Għalhekk il-verifika 
tal-koerenza tad-data mdaħħla fil-mudell tas-SEAP hija element 
indispensabbli tal-proċess ta’ valutazzjoni. 
Pereżempju, iċ-ċifri rrapportati jitqabblu ma’ settijiet ta’ data rile-
vanti oħra – l-aktar mill-istatistika nazzjonali – bil-għan li jinstabu 
kwalunkwe inkonsistenzi (pereżempju. data dwar l-ordni ta’ kobor, 
żbalji fil-fatturi ta’ emissjoni, eċċ.).

RAPPORT TAR-REAZZJONIJIET

Wara l-proċedura ta’ valutazzjoni, il-firmatarju jirċievi Rapport tar-
Reazzjonijiet. Dan ir-rapport jinkludi r-riżultati prinċipali tal-analiżi 
u – jekk applikabbli – rakkomandazzjonijiet dwar kif ittejjeb l-SEAP.

PROFIL ONLAJN TAL-FIRMATARJU – ĦOLQIEN TA’ 
VIŻIBBILTÀ GĦALL-KISBIET TAL-FIRMATARJI

Ladarba s-SEPA ikun ivvalutat mill-JRC, ir-riżultati  prinċipali tiegħu 
jintwerew fuq il-websajt tal-Patt tas-Sindki. Il-Katalgu tas-SEAPs li 
jirriżulta – disponibbli fil-websajt – juri fil-qosor, b’ċifri u grafs, l-aspetti 
prinċipali tas-SEAP u jippermetti l-viżibbiltà, it-trasparenza u l-kompa-
rabbiltà tar-riżultati kif ukoll il-kondiviżjoni tad-data. Il-karatteristiċi 
essenzjali tiegħu jinkludu l-miri ġenerali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet 
CO2, il-konsum tal-enerġija u data tal-emissjonijiet CO2, kif ukoll għażla 

tal-miżuri prinċipali deskritti fil-pjan. Kull firmatarju għandu l-paġna 
tal-web tiegħu ddedikata għall-wiri tal-punti prinċipali tas-SEAP u 
b’hekk jimmotiva lill-ħaddieħor biex jagħmel l-istess.  

Profili onlajn tal-firmatarji
- x’benefiċċji hemm?

 Jagħmel liIl-firmatarji u l-azzjonijiet tagħhom aktar 
viżibbli għall-komunità tal-Patt u lil hinn minnha;

 Kulħadd jitħalla jsir jaf dwar il-kisbiet prinċipali u 
l-kontribuzzjoni lit-tranżizzjoni lokali lejn sistemi ta’ 
enerġija sostenibbli;

 Għajnuna fl-iskambju trasparenti tal-azzjonijiet 
meħuda;

 L-inkorraġġiment ta’ awtovalutazzjoni;

 Ispirazzjoni minn pjanijiet ta’ azzjoni oħra u/jew 
ispirazzjoni għal bliet oħra.

(…)
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AĦBARIJIET 

Il-Firmatarji tal-Patt jistgħu jużaw dan il-forum onlajn (disponibbli 
fi ż-żona ristretta tal-websajt tal-Patt) biex jagħmlu mistoqsijiet li jistgħu 
jitwieġbu minn fi rmatarji oħrajn jew mill-Uffi  ċċju Informazzjoni tal-Patt. 
Din hija pjattaforma onlajn fejn huma jistgħu jiddiskutu ostakli u passi, 
jaqsmu suċċessi/ tagħlimiet, jidentifi kaw fatturi ta’ suċċess replikabbli 
u jiksbu ideat konkreti għat-titjib tal-proċessi tagħhom stess!

WEBINARS & GRUPPI TA’ DISKUSSJONI TEMATIĊI  
DIRETTI

Dan il-kunċett ġdid ta’ ‘Gruppi ta’ Diskussjoni Tematiċi’ huwa maħsub 
biex jgħin lill-Firmatarji, lill-Koordinaturi u lill-Partitarji tal-Patt jaqsmu 
l-aħjar prattika u esperjenzi permezz ta’ diversi modi innovattivi u 
interattivi inklużi konferenzi permezz tal-internet ma’ udjenzi ta’ mira. 
Dawn il- Webinars dwar temi speċifi ċi jkollhom preżentazzjonijiet 
diretti mmexxija minn esperti u sessjonijiet ta’ Q & A permezz ta’ live 
chat.  

WORKSHOPS TEMATIĊI & AVVENIMENTI TA’ 
NETWERKING OĦRA 

L-avvenimenti ta’ bini ta’ kapaċità għandhom il-mira li jiffaċilitaw 
diskussjonijiet fi l-fond, trasferiment ta’ għarfi en u netwerking bejn 
il-Firmatarji, il-Koordinaturi u l-Partitarji tal-Patt. 
Ħu sehem fl -avvenimenti li ġejjin, iċċekkja l-aġenda onlajn disponibbli 
fi l-websajt tal-Patt (http://www.patttassindki.eu/agenda_mt.html)!Il-Patt tas-Sindku joff ri opportunitajiet varji ta’ komunikazzjoni u netwerking biex wieħed jitgħallem mill-ieħor u jkunu ispirati minn inizjattivi 

ta’ suċċess:

Pjattaformi ta’ skambju dwar il-Patt
- x’benefi ċċji hemm?

 Aċċess għal ‘għarfien ta’ eċċellenza’ permezz ta’ 
diskussjonijiet bi skop mal-esperti;

 Jippermettu skambju dirett ta’ esperjenzi u 
assistenza reċiproka mal-imsieħba;

 Identifikazzjoni ta’ sfidi komuni u soluzzjonijiet 
replikabbli;

 Il-kisba ta’ aktar appoġġ għal sfi di speċifi ċi, lokali...

Sors: Uffi ��ju tal-Patt tas-Sindki

PJATTAFORMI INNOVATTIVI GĦALL-ISKAMBJU – AQSAM 
L-GĦARFIEN MAL-IMSIEĦBA!
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KIF TIKSEB ASSISTENZA TEKNIKA ADDIZZJONALI?

UFFIĊĊJU INFORMAZZJONI TEKNIKU TAL-PATT

Il-Patt tas-Sindki jmexxi l-Uffi  ċċju Informazzjoni  Tekniku u jipprovdi 
lill-fi matarji b’informazzjoni u gwida dwar l-elaborazzjoni u l-impli-
mentazzjoni tal-inventarji tal-emissjonijiet tagħhom kif ukoll 
dwar il-pjan ta’ azzjoni tagħhom. Iċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka 
tal-Kummissjoni Ewropea ukoll jipprovdi appoġġ għal kwistjonijiet 
tekniċi aktar dettaljati.

Fil-każ ta’ aktar mistoqsijiet, iċċekkja t-taqsima ‘FAQ’ tal-websajt tal-
Patt (ibbażata fuq l-aktar mistoqsijiet mibgħuta ta’ spiss lill-Uffi  ċċju 
Informazzjoni) jew ibgħat imejl lil: technical.info@eumayors.eu.

KOORDINATURI U PARTITARJI TAL-PATT

Il-Koordinaturi tal-Patt – inklużi provinċji, reġjuni, u awtoritajiet 
nazzjonali – jappoġġjaw lill-fi rmatarji fi t-twettiq tal-inventarju tal-
emissjonijiet kif ukoll fi l-preparazzjoni u l-implimentazzjoni tas-SEAP. 

Netwerks ta’ awtoritajiet lokali, magħrufa bħala Partitarji tal-Patt, 
jipprovdu pariri spefi ċi għall-fi rmatarju u jidentifi kaw sinerġiji ma’ 
inizjattivi eżistenti.

Iċċekkja l-listi tal-Koordinaturi tal-Patt u l-Partitarji fi l-parti tal-fi rma-
tarji fi l-websajt tal-Patt!

AĠENZIJI LOKALI & REĠJONALI TAL-ENERĠIJA

L-aġenziji tal-enerġija lokali u reġjonali (jekk hemm fi ż-żona tal-fi rma-
tarju) huma wkoll imsieħba rilevanti ħafna għall-Firmatarji tal-Patt. 
L-esperjenza u l-appoġġ lokali tagħhom għandu jkun ta’ kontribut, 
meta jkunu qed iħejju l-inventarju tal-emissjonijiet u s-SEAP, jew 
jikkollaboraw ma’ muniċipalitajiet oħra imsieħba fi r-reġjun. 

Iċċekkja l-lista tal-Ewropa kollha tal-aġenziji tal-enerġija fuq 
il-mappa tal-websajt tal-Patt!
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www.eumayors.eu
Impenjati għal enerġija
lokali sostenibbli


