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RENDIKONT SOMMARJU 
Grupp ta' ħidma dwar it-Tibdil fil-klima u l-ambjent, ippresedut minn Anna PASKOVÁ 

(Kunsill/Ċekja) 
Il-Ġimgħa 17 ta' Diċembru 2021, 14:00 – 16:00 

 
 

1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President  
 
Wara intervent introduttiv, il-President fakkret lill-Membri li r-rapport tat-tieni sessjoni tal-Panel 3 taċ-
Ċittadini Ewropej u t-tielet rapport interim dwar il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi huma disponibbli 
fuq il-Pjattaforma. Ħabbret ukoll l-intenzjoni tagħha u t-talba biex issir laqgħa addizzjonali tal-grupp ta' 
ħidma fil-bidu ta' Jannar 2022, sakemm tingħata l-approvazzjoni tal-Kopresidenti tal-Bord Eżekuttiv tal-
Konferenza. 
 

2. Rapport taċ-ċittadini mill-Panel 3 taċ-Ċittadini Ewropej dwar is-sitwazzjoni attwali tad-
diskussjonijiet tagħhom 
 
Fir-rigward tax-xogħol li wettaq il-Panel 3 taċ-Ċittadini Ewropej (Tibdil fil-klima, ambjent/saħħa) dwar 
il-kwistjoni preżenti, rappreżentant taċ-Ċittadini rrapportat dwar il-progress li sar, u enfasizzat ir-
riflessjonijiet dwar il-moderazzjoni fil-konsum tal-enerġija u l-bżonn li jitnaqqas il-konsum żejjed, li jiġu 
promossi l-enerġiji rinnovabbli u jsiru investimenti fir-riċerka. Irreferiet b'mod aktar speċifiku għall-
kontribut tal-Politika Agrikola Komuni biex jiġi privileġġat il-konsum ta' kwalità u jitħarsu l-ħabitats 
naturali. L-impatt ekoloġiku tat-trasport jista' jitnaqqas billi tiġi privileġġata l-ferrovija, b'hekk jonqos 
il-bejgħ ta' karozzi ġodda u l-konsumaturi jiġu megħjuna fir-rikonverżjoni tal-karozzi.  
Ir-rappreżentant taċ-ċittadini fakkret ukoll fil-bżonn ta' politika tal-UE dwar il-vetturi li jaħdmu bl-
idroġenu u ta' taxxa fuq il-karbonju b'sistema ta' bonus-malus. Fl-aħħar, issuġġeriet li d-dritt għan-
natura għandu jkun minqux fil-kostituzzjoni tal-UE.  
 
Rappreżentant taċ-ċittadini ieħor issottolinja r-rati għoljin ta' tniġġis marbuta mad-domandi għolin 
għall-enerġija indirizzati permezz tal-fjuwils fossili. Billi d-domanda għolja ma tistax tiġi sostitwita 
b'enerġija rinnovabbli, soluzzjoni possibbli tikkonsisti fit-tnaqqis tad-domanda għall-enerġija permezz 
tar-regolamentazzjoni. Jeħtieġ li jiġi ċċarat il-fatt li l-enerġija nukleari tikkostitwix soluzzjoni, iżda dan 
huwa diskutibbli, u pjuttost iddefenda żieda fl-investimenti fil-fużjoni nukleari. Semma wkolli li l-bliet 
mhumiex mibnijin b'mod sostenibbli, b'finanzjamenti li huma meħtieġa biex jittrasformaw u jibnu mill-
ġdid l-infrastrutturi sostenibbli, jillimitaw it-trasport individwali u jippromwovu t-trasport pubbliku 
għal kulħadd mingħajr skop ta' qligħ. Fl-aħħar, irrefera għall-kwistjoni tat-tniġġis fl-ilma ta' taħt l-art u 
l-bżonn ta' restrizzjonijiet xierqa għat-tniġġis tal-ilma min-naħa tal-industriji u mill-istabbilimenti 
agrikoli l-kbar.  
 
Fl-iskambju li segwa, tfakkar il-kontribut tar-riforma adottata dan l-aħħar tal-Politika Agrikola Komuni, 
kif ukoll, b'mod partikolari, l-arkitettura ekoloġika u l-appoġġ tagħha favur katini tal-provvista qosra. l-
ikel sikur u san u t-trattament xieraq tal-annimali. Ġie sottolinjat ukoll il-bżonn li ssir enfasi fuq 
"tranżizzjoni ġusta" u li jittieħdu miżuri ta' tranżizzjoni strutturali, u dan tal-aħħar huwa fost l-ideat l-
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aktar appoġġati fil-Pjattaforma Diġitali Multilingwi. Tqajmet il-kwistjoni tat-trasport kif ukoll tal-bżonn 
li jinbidlu d-drawwiet ħalli jintużaw modi ta' trasport aktar ekokompatibbli. 
 
 
3. Diskussjoni dwar it-Tielet Rapport Interim mill-Pjattaforma Diġitali Multilingwi 
 

Fir-rigward tal-punt dwar il-preżentazzjoni tat-Tielet Rapport Interim tal-Pjattaforma Diġitali 

Multilingwi, il-membri esprimew dawn l-osservazzjonijiet li ġejjin: 

• tingħata aktar attenzjoni għal tranżizzjoni ġusta; l-implimentazzjoni għandha tkun 

akkumpanjata minn valutazzjoni tal-impatt u minn miżuri ta' mitigazzjoni biex jinħolqu impjiegi ġodda 

ta' kwalità; l-impjiegi l-ġodda fl-ekonomija ekoloġika se jeħtieġu ftehimiet kollettivi adegwati; 

• l-edukazzjoni (inkluża l-estensjoni tal-kompetenzi tal-UE f'dan ir-rigward) u l-informazzjoni 

huma importanti u jeħtieġ li ssir enfasi fuq l-esperjenza tal-ħajja reali biex jiġu żviluppati soluzzjonijiet; 

• il-bżonn li dak li ċ-ċittadini jeħtieġu mil-leġiżlazzjoni tal-UE jingħata widen biex jingħataw 

għajnuna ħalli jbiddlu mġibithom, u hemm bżonn li jiġu diskussi s-soluzzjonijiet u mhux il-problemi. 

 

Barra minn hekk, abbażi ta' stħarriġ fost il-parteċipanti, erba' suġġetti ġew ittrattati waqt id-

diskussjonijiet: l-enerġija, it-trasport, il-konsum sostenibbli u responsabbli u t-tniġġis. Is-suġġett 

"Agrikoltura" ġie pospost għal-laqgħa li jmiss tal-grupp ta' ħidma minħabba restrizzjonijiet ta' ħin, u se 

jiġi indirizzat flimkien mas-suġġetti li fadal. 

 

Suġġerimenti li tqajmu, b'opinjonijiet opposti matul l-iskambju dwar is-suġġett: 

 

1. Enerġija:   

• matul it-tranżizzjoni enerġetika mill-enerġija minn fjuwils fossili lejn l-enerġiji rinnovabbli, 

għandha tkun ikkunsidrata l-enerġija nukleari;  

• bħala prijorità, l-użu tal-enerġija għandu jonqos; 

• sfruttament sal-massimu tal-potenzjal tal-mikroġenerazzjoni'; 

• il-fjuwils fossili ma għandhomx jibqgħu jiġu sussidjati: il-gass u l-enerġija nukleari ma 

għandhomx jibqgħu jiġu tikkettati bħala investimenti ekoloġiċi fit-tassonomija u fil-pakkett il-ġdid dwar 

il-gass ma għandhomx jingħataw finanzjamenti favur l-infrastrutturi tal-gass;  

• jeħtieġ li jiġu kkunsidrati wkoll l-idroġenu, il-ġeotermija, il-bijofjuwils, il-bżpnn ta' inċentivi tal-

prezz, il-mobilizzazzjoni tal-kapital ta' riskju;  

• jeħtieġ li jitqabblu l-vantaġġi u l-kostijiet tas-sorsi enerġetiċi kollha biex jiġu identifikati dawk l-

aktar effiċjenti bil-għan li ċ-ċittadini jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet infurmati. 

 

2. Trasport: 

• adattament tal-flotot tal-bastimenti tal-kruċieri; titjib tan-network ferrovjarju; tħeġġiġ tal-użu 

tar-rota; promozzjoni tal-mobbiltà kondiviża; 

• garanzija ta' mobbiltà aċċessibbli, sikura u għall-but ta' kulħadd – kunsiderazzjoni tal-bżonnijiet 

ta' mobbiltà differenti u speċifiċi (żoni rurali, gruppi b'introjtu baxx, persuni b'diżabblità, nisa); 

kondiviżjoni; 

• limitu tal-konsum eċċessiv tal-mobbiltà (għal dak li għandu x'jaqsam mat-turiżmu). 
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3. Konsum sostenibbli u responsabbli: 

• investiment f'faċilitajiet ta' ħżin tal-enerġija; 

• aċċessibbiltà f'termini ekonomiċi tal-vetturi elettriċi u ibridi (is-sinjal tal-prezz jibqa' 

fundamental għaċ-ċittadini); 

• edukazzjoni, informazzjoni u sensibilizzazzjoni (tagħlim tul il-ħajja);  

• użu ta' imballaġġi aktar ekokompatibbli u faċli li jiġu riċklati;  

• responsabbilizzazzjoni tal-produtturi bis-saħħa tar-regolamentazzjoni ta' dak li jista' jiġu 

kkummerċjalizzat u evitar li tiġi trasferita r-responsabbiltà tagħhom fuq spallejn il-

konsumaturi/iċ-ċittadini; 

• appoġġ lill-inizjattivi u lis-soluzzjonijiet minn isfel għal fuq żviluppati mill-SMEs; 

• kunsiderazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ ta' prodott u promozzjoni tal-ekonomija ċirkolari, 

rikonoxximent tal-produzzjoni lokali/tal-UE, rilokalizzazzjoni tal-produzzjoni fl-UE; 

• rabta tal-produzzjoni sostenibbli mal-aġenda "Made in Europe"; applikazzjoni ta' akkwist 

pubbliku ekoloġiku, b'sorsi lokali. 

 

 

4. Tniġġis: 

• l-impatti matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti għandhom jitqiesu fir-rekwiżiti għat-tqegħid fis-

suq tal-UE, dan huwa wkoll fattur determinanti għall-prodotti impurtati u l-impatt tagħhom; 

• il-kurrikuli skolastiċi għandhom jinkludu attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni dwar l-użu tal-plastik 

u tal-materjali mhux riċiklabbli; 

• riforma tal-ġestjoni tal-iskart biex jitjieb ir-riċiklaġġ, anki permezz tas-sinjali tal-prezz (kost 

reali); 

• rikonoxximent tar-rwol fundamentali tal-foresti fit-tnaqqis tal-livelli ta' CO2; investiment 

f'riforestazzjoni fuq skala kbira anki biex titnaddaf l-arja; infurzar tal-istandards rigward it-

tniġġis; 

• investiment fit-teknoloġiji biex jonqos it-tniġġis tal-ilma ta' taħt l-art u monitoraġġ tas-sustanzi 

kimiċi l-aktar perikolużi; 

• l-operaturi kummerċjali għandhom jiżguraw li l-prodotti impurtati jirrispettaw l-istandards 

ambjentali u tax-xogħol fl-UE; 

• użu ta' inċentivi fiskali u sussidji biex tiġi ġestita l-imġiba li tniġġes (prinċipju "min iniġġes 

iħallas"), anki fis-setturi li fihom din l-imġiba mhijiex għalkollox evitabbli bħall-agrikoltura u s-

sajd; 

• evitar tal-esternalizzazzjoni internazzjonali tal-attivitajiet ta' ġestjoni u pproċessar tal-iskart. 

 

 
Osservazzjonijiet konklużivi tal-President 
 
Il-President affermat li l-punt "Agrikoltura" se jiġi pospost għal-laqgħat li jmiss tal-grupp ta' ħidma u se 
jindirizza l-kwistjonijiet relatati mal-bijodiversità, mal-pajsaġġ u l-kostruzzjoni, mas-sussidji u t-
tassazzjoni u mal-bidla fl-imġiba u fl-edukazzjoni. Esprimiet it-tama li l-istruttura l-ġdida tal-laqgħat 
jirnexxilha tagħmel id-dibattitu aktar dinamiku u tpoġġi fiċ-ċentru l-fehmiet taċ-ċittadini. 
 
 


