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TIFTAĦ IS-74TH LAQGĦA ĠENERALI TAL-KUNSILL 

EWROPEW TAL-INĠINIERA ĊIVILI F’MALTA 

IFFUKATA FUQ L-ISFIDI FIT-TIBDIL TAL-KLIMA 
 

Is-74 Laqħa Ġenerali tal-Kunsill Ewropew tal-Inġiniera Ċivili (ECCE) bdiet dalgħodu f’Malta. Din 

kienet l-ewwel okkażjoni sabiex din il-federazzjoni prestiġjuża Ewropeja terġa’ titlaqqa’ 

fiżikament minn meta faqqgħet il-pandemija tal-COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020. Dan l-

avveniment ittella’ bis-support tal-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar. 

 

 

 

Il-President tal-ECCE l-Inġinier Andreas Brandner fetaħ il-laqgħa ġenerali billi stqarr kif il-

pandemija kif ukoll il-gwerra fl-Ukrajna qed toħloq problem serji fil-produzzjoni u d-

distribuzzjoni ta’ materjali fl-Ewropa li qed twassal għal inflazzjoni rampanti. 

 

Brandner tkellem ukoll dwar kif l-effett tan-nuqqas ta’ manutenzjoni u tiġdid ta’ infrastruttura 

kritika fl-Ewropa, inkluż dik tal-ilma, transport u dranaġġ, sabiex jitnaqqas l-infieq pubbliku issa 

qed jinħass iktar minn qatt qabel. Il-miżuri li ħafna gvernijiet Ewropej qegħdin jieħdu llum, 

imbuttati minn xi lobbies, qed iwassal f’ħela eżorbitanti ta’ fondi pubbliċi. Il-President ECCE 

sejjaħ għal strateġija iktar ħolistika f’dan il-qasam. 

 

 

 

Andre Pizzuto, President tal-Kamra tal-Periti li qiegħda tospita dan l-avveniment mifrux fuq 

erbat ijiem, tkellem dwar ir-rwol kritiku tal-professjonisti fil-qasam tal-ambjent mibni, 

partikolarkment l-inġiniera ċivili, sabiex tiġi indirizzata l-emerġenza klimatika. Pizzuto rrimarka 

kif “fl-aħħar sentejn, is-soċjetà saret iktar konxja dwar il-vulnerabiltà tal-bniedem f’din id-dinja, 

li wasslet sabiex l-emerġenza klimatika tibda tiġi indirizzata b’iktar urġenza.” 

 

Pizzuto irrifera għal riċerka li tindika kif “id-domanda tal-enerġija f’Malta fit-tletin sena li ġejjin 

huwa mistenna li jikber b’mod konsiderevoli, hekk kif il-popolazzjoni tkompli tikber b’rata 

mgħaġġla. Sal-aħħar ta’ dan id-deċenju, il-bini ser jixrob 50% tad-domanda enerġetika. 30% 

oħra ser jiġu kkunsmati fil-qasam tat-trasport.” 

 

“Id-dominanza tal-korozzi f’Malta, b’sitt karozzi għal kull ħames abitanti, jaggrava l-

insostennibiltà tad-domanda enerġetika ta’ pajjiżna,” sostna Pizzuto. 



 

Il-President tal-Kamra sejjaħ lill-Kummissjoni Ewropeja u l-gvernijiet nazzjonali fl-Ewropa 

sabiex isaħħu l-professjoni tal-inġiniera billi jagħtuha r-rikonoxximent mistħoqq u jipprovdulha 

l-għodda leġislattiva u regolamentarja sabiex l-inġiniera jkunu jistgħu jilqgħu għall-isfidi tat-

tibdil fil-klima b’mod sigur u sostenibbli. 

 

“Ħadd b’moħħu f’postu ma seta’ jikkonsidra li jilliberalizza u jnaqqas l-istandards li jerregolaw 

il-professjonijiet tas-saħħa f’nofs l-emerġenza tas-saħħa li għadna kif għaddejna minnha 

jipprova. Allura għaliex il-Kummissjoni taħseb illi huwa f’waqtu li tkompli tavvanza politika li 

twaqqa’ standard fir-regolamentazzjoni tal-inġiniera f’nofs kriżi ambjentali?” saqsa Pizzuto. 

 

 

 

Fid-diskors tiegħu tal-ftuħ, il-Ministru Zrinzo Azzopardi tkellem dwar l-isfidi li għandu s-settur 

tal-kostruzzjoni l-aktar fejn jidħol ir-riżors uman u stqarr li l-Gvern se jkun qed jintroduċi liġijiet 

bil-għan li titjieb ir-regolamentazzjoni f’dan il-qasam inkluż l-illiċenzjar tal-kuntratturi u t-titjib 

fil-ħiliet tal-ħaddiema kollha tas-settur li jrid ikollhom il-ħiliet bażiċi biex ikunu jistgħu jaħdmu 

f’dan il-qasam. Meta jseħħu dawn il-liġijiet inkunu qed intejbu l-kwalita u li standards tal-

industrija tal-kostruzzjoni. Il-Ministru stqarr ukoll li l-proċess tal-iżvilupp irid ikun wieħed sigur 

u li jaħdem b’effiċjenza fl-użu tal-enerġija waqt li jikkunsidra l-ħtiġijiet tal-pubbliku u l-

konsumaturi. Huwa żied jgħid li l-professjoni tal-Periti u Inġiniera Ċivili għandha jkollha sehem 

akbar fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fejn jirrigwarda l-ippjanar u d-disinn tal-iżvilupp. 

Iridu jagħtu wkoll sehemhom biex jintlaħqu l-miri ambjentali tal-pajjiż li nkunu kważi ħielsa mill-

emmissjonijiet tal-karbonju. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi temm jghid li kommunita b’saħħitha 

f’ekonomija reżiljenti tqis it-tibdil li jrid isir lejn ekonomija ħadra bħala opportunita għal bidla 

pożittiva favur ħajja aħjar. 


