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Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa 

Rapport 

Panel taċ-Ċittadini Ewropej 3:“Tibdil fil-klima u l-ambjent / Saħħa” 

Sessjoni 3: 7-9 ta’ Jannar 2022, Varsavja-Natolin, il-Polonja 

Il-Panels taċ-Ċittadini Ewropej huma organizzati mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill tal-UE u mill-
Kummissjoni Ewropea, fil-kuntest tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. 

Dan id-dokument1 tħejja mill-grupp ta’ deliberazzjoni, magħmul minn Missions Publiques, mill-Bord 
Daniż għat-Teknoloġija, minn Deliberativa, minn Ifok, u minn Kantar Public, responsabbli għall-
metodoloġija u għall-introduzzjoni tal-Panels. Panel 3: “Tibdil fil-klima u l-ambjent / Saħħa” It-tielet 
sessjoni tmexxiet minn Missions Publiques u tmexxiet b’mod konġunt mill-Bord Daniż għat-
Teknoloġija. 

Werrej 

1. Sommarju tas-Sessjoni 3 

2. Kuntest tas-Sessjoni 3 fil-proċess tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej 

3. Riżultat prinċipali tas-sessjoni: Rakkomandazzjonijiet adottati mill-Panel  

 

 

● Anness I: Kif ġew prodotti r-rakkomandazzjonijiet? 

● ANNESS II: Kontribut tal-esperti/ Verifikaturi tal-fatti li jappoġġaw il-proċess tal-verifika tal-

fatti 

● Anness III: Rakkomandazzjonijiet oħra li tqiesu mill-panel u li ma ġewx adottati 

● ANNESS IV: Orjentazzjonijiet raggruppati 

 

1. Sommarju tas-Sessjoni 3 

Fis-7-9 ta’ Jannar, 161 ċittadin Ewropew ta’ etajiet differenti, minn sfondi differenti, u li ġejjin minn 

madwar l-Unjoni Ewropea kollha, li ntgħażlu b’mod aleatorju, iltaqgħu għat-tielet darba biex jiddiskutu 

s-suġġetti ta’ “Tibdil fil-klima u l-ambjent / Saħħa”. Dan ikompli fuq id-deliberazzjonijiet li seħħew tul 

is-Sessjonijiet 1 u 2. Għal din is-sessjoni finali, il-parteċipanti fil-Panel 3 ġew ospitati fil-Kulleġġ tal-

Ewropa, f’Natolin u fil-Palazz tal-Kultura u x-Xjenza, b’appoġġ mill-belt ta’ Varsavja, bil-possibbiltà li 

jipparteċipaw online. Bl-użu tal-orjentazzjonijiet li żviluppaw matul it-tieni Sessjoni bħala l-bażi għall-

ħidma tagħhom, iċ-ċittadini fasslu u approvaw 51 rakkomandazzjoni finali, li se jiġu ppreżentati u 

diskussi fil-Plenarja tal-Konferenza. Mill-161 parteċipant, 41 minnhom attendew u intervjenew b’mod 

remot. 

Id-diskussjonijiet u l-ħidma kollettiva twettqu fi tliet formati: 

● Fis-sottogruppi. Kull wieħed mill-15-il sottogrupp kien magħmul minn madwar għaxar sa 

tlettax-il ċittadin. F’kull sottogrupp ġew mitkellma erba’ sa ħames lingwi, filwaqt li kull ċittadin 

                                                
1Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà: dan ir-rapport hu r-responsabbiltà unika tal-awturi u ma jirriflettix il-fehmiet tal-
Istituzzjonijiet tal-UE. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=mt
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=mt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/Health
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seta’ jitkellem bil-lingwa tiegħu stess jew b’lingwa li jħossu komdu biha. Kull sottogrupp kellu 

faċilitatur professjonali dedikat mill-grupp ta’ deliberazzjoni jew minn fornituri esterni oħra 

tas-servizzi. Sabiex jappoġġa l-ħidma tal-faċilitaturi, il-Kulleġġ tal-Ewropa pprovda persuna li 

tieħu n-noti għal kull sottogrupp. 

● Fil-plenarja, bil-parteċipanti kollha. Is-sessjonijiet plenarji tmexxew minn żewġ moderaturi 

ewlenin mill-grupp ta’ deliberazzjoni, b’interpretazzjoni f’24 lingwa uffiċjali tal-UE, fil-Palazz 

tal-Kultura u tax-Xjenza f’Varsavja. 

Bl-appoġġ tal-esperti u tal-verifikaturi tal-fatti, u bl-għarfien u bl-esperjenza tagħhom stess, u permezz 

tad-deliberazzjonijiet, iċ-ċittadini bdew billi eżaminaw l-orjentazzjonijiet kollha prodotti mill-Panel 

matul it-tieni Sessjoni2 f’ambjent ta’ "forum miftuħ". Minbarra l-għarfien espert ipprovdut, dawn kienu 

appoġġati wkoll mill-faċilitaturi tas-sottogruppi. Kull ċittadin ingħata ħamsin stiker (għaxra ħodor 

għall-fluss 1, għaxra ħomor għall-fluss 2, għaxra blu għall-fluss 3, għaxra sofor għall-fluss 4, għaxra 

oranġjo għall-fluss 5) u pproċeda billi pprijoritizza massimu ta’ għaxar orjentazzjonijiet, għal kull fluss. 

Stikers suwed ġew allokati liċ-ċittadini, skont l-għadd tal-orjentazzjonijiet fis-sottofluss tagħhom, biex 

jipprijoritizzaw l-orjentazzjonijiet prodotti mis-sottogrupp tagħhom stess. Ladarba tlestiet din il-

prijoritizzazzjoni fil-livell tal-Panel, iċ-ċittadini ġew allokati lill-istess sottogruppi li ħadmu fihom matul 

it-tieni Sessjoni u rrikonoxxew b’mod kollettiv liema mill-orjentazzjonijiet tal-grupp tagħhom kienu 

ġew prijoritizzati mill-bqija tal-Panel u mill-membri tas-sottogrupp tagħhom stess.  

Għall-iżvilupp tar-rakkomandazzjonijiet, kull sottogrupp ingħata firxa indikattiva għan-numru ta’ 

rakkomandazzjonijiet ta’ wieħed sa tlieta, b'massimu ta’ ħamsa. Biex jipprijoritizzaw l-orjentazzjonijiet 

fil-livell tas-sottogrupp, iċ-ċittadini użaw sistema ta’ klassifikazzjoni li permezz tagħha bdew jaħdmu 

fuq l-orjentazzjoni tas-sottofluss tagħhom bl-ogħla appoġġ mill-Panel. It-tieni, huma ħadmu fuq dik bl-

ogħla appoġġ mis-sottogrupp tagħhom stess, eċċ. 

Il-ħidma tas-sottogrupp imbagħad ġiet iddedikata għall-iżvilupp tal-orjentazzjonijiet 

f’rakkomandazzjonijiet. Biex jagħmlu dan, iċ-ċittadini użaw mudell ta’ rakkomandazzjoni:  

 Deskrizzjoni Limitu tas-Sinjali fl-
EN 

Rakkomandazzjoni Finali Aħna nirrakkomandaw li …. 1000 

Ġustifikazzjoni Finali Aħna nirrakkomandaw dan għaliex ….  300 

L-Elementi/il-mistoqsijiet li l-grupp kellu jindirizza (mhux obbligu strett iżda rakkomandazzjoni 
qawwija) filwaqt li fformulaw il-ġustifikazzjonijiet tar-rakkomandazzjonijiet kienu:   
 

1. Għaliex din ir-rakkomandazzjoni hija importanti u rilevanti għas-suġġetti tal-Panel? 
2. Għaliex huwa importanti li tittieħed azzjoni fil-livell tal-UE? 
3. X'inhuma l-effetti/l-kompromessi mhux mixtieqa ta’ din ir-rakkomandazzjoni u għaliex, 

madankollu, naħsbu li huwa importanti li din issir? 
 

Matul il-ħidma fis-sottogruppi, saru erba’ sessjonijiet ta’ feedback bejn is-sottogruppi ta’ madwar 

30 minuta kull waħda sabiex jgħinu lill-parteċipanti jifhmu l-ħidma li saret fis-sottogruppi l-oħra u biex 

                                                
2 Rapport mis-Sessjoni 2 tal-Panel 3 disponibbli fuq: Panel 3 - Sessjoni 2 - Rapport 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/irms5vn20y210aiwmciw1t5qk6v1?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%203%20session%202%20Report_FINAL%281%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%203%20session%202%20Report_FINAL%281%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220110/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220110T140457Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5f8ab309008167c53776edc4b409594d8f2f7578d842da895038b43dddc31b91
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jarrikkixxu r-rakkomandazzjonijiet tagħhom. Għal kull sessjoni ta’ feedback, parteċipant wieħed minn 

kull sottogrupp mar f’kamra differenti. Dan il-parteċipant ippreżenta l-abbozz tar-

rakkomandazzjonijiet li tħejja mis-sottogrupp tiegħu/tagħha sa dak il-mument u ħa nota tal-kummenti 

tal-pari tiegħu/tagħha. Il-persuna li ħadet in-noti introduċiet il-feedback fuq spreadsheet online biex 

is-sottogrupp li fassal l-abbozz tar-rakkomandazzjonijiet ikun jista’ jikkonsultahom, minbarra r-rapport 

orali mir-rappreżentant tiegħu. 

Imbagħad, nhar il-Ħadd 9 ta’ Jannar, il-Panel ivvota dwar ir-rakkomandazzjonijiet minn kull 

sottogrupp. Qabel il-votazzjoni, il-parteċipanti kollha rċevew dokument bl-abbozz tar-

rakkomandazzjonijiet kollha li tfasslu fil-jum ta’ qabel sabiex ikunu jistgħu jaqrawhom bil-lingwa 

tagħhom stess (tradotti awtomatikament mill-Ingliż). Il-votazzjoni saret permezz ta’ formola online. Il-

proċess tal-votazzjoni nqasam f’ħames slots li jikkorrispondu għall-ħames flussi tal-Panel. Ir-

rakkomandazzjonijiet ġew ippreżentati skont il-fluss fi slots ta’ 30 minuta u bdew b’ċittadin wieħed 

minn kull sottogrupp li qasam il-feedback dwar ix-xogħol li sar matul tmiem il-ġimgħa. Il-faċilitatur 

ewlieni qara kull waħda mir-rakkomandazzjonijiet tal-fluss bl-Ingliż biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu 

jisimgħu l-interpretazzjoni simultanjament. Ir-rakkomandazzjonijiet ġew ivvotati wieħed wieħed mill-

parteċipanti kollha. L-interpreti kollha kisbu minn qabel l-abbozz tar-rakkomandazzjonijiet bil-miktub 

bl-Ingliż sabiex tiġi żgurata l-aktar interpretazzjoni kwalitattiva possibbli matul il-votazzjoni. 

Malli nkisbu r-riżultati tal-voti finali, ir-rakkomandazzjonijiet ġew ikklassifikati kif ġej:  

- Ir-rakkomandazzjonijiet li kienu laħqu l-limitu ta’ 70 % jew aktar tal-voti mitfugħa ġew adottati 
mill-Panel.  

- Ir-rakkomandazzjonijiet li ma rnexxilhomx jaqbżu l-limitu tqiesu bħala mhux ivvalidati mill-
Panel u huma inklużi fl-Anness III ta’ dan ir-rapport. 

Ir-reġistrazzjonijiet bil-vidjo tas-sessjonijiet Plenarji tal-Panel jinsabu hawnhekk: 

● Sessjoni Plenarja tal-Panel fis-7 ta’ Jannar 

● Sessjoni Plenarja tal-Panel fid-9 ta’ Jannar 

 

2. Kuntest tas-Sessjoni 3 fil-proċess tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej 

Il-Panels taċ-Ċittadini Ewropej huma karatteristika ewlenija tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. 

Huma organizzati erba’ panels taċ-Ċittadini Ewropej biex jippermettu liċ-ċittadini jirriflettu b’mod 

konġunt dwar il-futur li jixtiequ għall-Unjoni Ewropea. 

● Erba’ Panels ta’ madwar 200 ċittadin Ewropew kull wieħed magħżula permezz ta’ għażla 

aleatorja, mis-27 Stat Membru; 

● Riflessjoni dwar id-diversità tal-UE: l-oriġini ġeografika (nazzjonalità u urbana/rurali), il-

ġeneru, l-età, l-isfond soċjoekonomiku u l-livell ta’ edukazzjoni; 

● Mill-inqas ċittadina mara waħda u ċittadin raġel wieħed għal kull Stat Membru jagħmlu parti 

minn kull Panel; 

● Terz minn kull Panel huwa magħmul minn żgħażagħ (li għandhom bejn is-16 u l-25 sena). 

Inħolqot rabta speċjali bejn dan il-grupp taż-żgħażagħ u l-Avveniment Ewropew taż-Żgħażagħ. 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-01-07
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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Kull Panel jiltaqa’ tliet darbiet bejn Settembru 2021 u Frar 2022. Is-Sessjoni 1 saret fi Strasburgu, fil-

Parlament Ewropew. Is-Sessjoni 2 saret online, permezz ta’ Interactio: għodda online li tippermetti 

laqgħat multilingwi b’interpretazzjoni simultanja f’24 lingwa. Is-Sessjoni 3 se ssir f’erba’ Stati Membri 

differenti: il-Panel 1 f’Dublin fl-Istitut għall-Affarijiet Internazzjonali u Ewropej u fil-Kastell ta’ Dublin, 

il-Panel 2 f’Firenze fl-Istitut Universitarju Ewropew, il-Panel 3 f’Natolin fil-Kulleġġ tal-Ewropa u fil-

Palazz tal-Kultura u tax-Xjenza f’Varsavja, u l-Panel 4 f’Maastricht fl-Istitut Ewropew tal-

Amministrazzjoni Pubblika, fl-Università tal-Ekonomija ta’ Maastricht u fiċ-Ċentru tal-Eżebizzjonijiet u 

tal-Konferenzi ta’ Maastricht. 

Billi l-ewwel sessjoni kienet sessjoni introduttorja bil-għan li tibni l-viżjoni, tistabbilixxi l-aġenda u 

tagħti prijorità lis-suġġetti li ċ-ċittadini jridu jikkonċentraw fuqhom, u t-tieni sessjoni 2 kellha l-għan li 

teżamina dawn is-suġġetti f’aktar dettall u tipproduċi orjentazzjonijiet, it-tielet sessjoni kienet 

iddedikata biex tipproduċi kontribut għall-Plenarja tal-Konferenza billi fformulat sett ta’ 

rakkomandazzjonijiet sabiex l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jagħtuhom segwitu. 

 

3. Riżultat prinċipali tas-sessjoni: Rakkomandazzjonijiet adottati mill-Panel (li għandhom 

jitmexxew ’il quddiem fil-Plenarja) 

 
Fluss 1: Modi aħjar ta’ għajxien  
 
Sottofluss 1.1 Stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa  
 
1. Nirrakkomandaw li l-UE tipprovdi sussidji għall-biedja organika, inkluż inċentivi għall-pestiċidi 
organiċi, biex il-prodotti organiċi jsiru aktar għall-but ta’ kulħadd. Barra minn hekk, l-edukazzjoni 
għall-bdiewa fil-biedja organika u sostenibbli jeħtieġ li tiġi appoġġata mill-UE u l-biedja 
monokulturali għandha tiġi evitata. L-azjendi agrikoli organiċi żgħar, l-azjendi agrikoli mhux 
intensivi u dawk bi ktajjen ta’ provvista qosra għandhom jingħataw appoġġ biex isiru aktar 
kompetittivi.  
 
Is-sussidjar ta’ prodotti organiċi jtejjeb l-affordabbiltà tagħhom. Għandna ngħinu lis-supermarkets bi 
ktajjen ta’ provvista iqsar u nappoġġaw lill-bdiewa b’azjendi agrikoli iżgħar b’opportunitajiet biex 
ibigħu l-prodotti tagħhom. Dan jippermetti li jkun hemm aċċess għal prodotti aktar friski. Barra minn 
hekk, il-prezzijiet baxxi tal-prodotti mhux organiċi ma jirriflettux il-ħsara li jistgħu jagħmlu. 
 
 
2. Nirrakkomandaw li l-innovazzjoni fil-biedja vertikali tkun appoġġata minn investimenti mill-UE. 
 
Il-biedja vertikali tippermettilna niffrankaw l-ispazju tal-art, li minflok jista’ jintuża għall-forestrija. Il-
fatt li ma tirrikjedix pestiċidi jippermettilna nipproduċu aktar ikel organiku. Barra minn hekk, mhijiex 
affettwata minn kundizzjonijiet ħżiena tat-temp, li qed isiru dejjem aktar komuni bħala riżultat tat-
tibdil fil-klima, u tippermetti ktajjen tal-provvista iqsar.  
 
 
3. L-UE għandha tistabbilixxi standards minimi għall-kwalità tal-ikel, kif ukoll għat-traċċabbiltà tal-
ikel u l-użu tal-ikel staġjonali fil-canteens tal-iskejjel. Għalhekk għandhom jiġu ssussidjati ingredjenti 
tajbin għas-saħħa għall-canteens tal-iskejjel biex jiġi żgurat ikel għall-but ta’ kulħadd u ta’ kwalità 
għolja għall-istudenti.  
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Meta nkunu għadna żgħar niffurmaw drawwiet li jaffettwaw l-attitudnijiet tagħna lejn is-saħħa. 
Għalhekk għandhom jiġu mħeġġa drawwiet tajbin fl-iskejjel u l-istudenti jistgħu jkomplu jużaw id-
drawwiet li jkunu tgħallmu fid-djar tagħhom. Din hija wkoll kwistjoni ta’ ġustizzja soċjali: kulħadd fl-
UE għandu jkollu d-dritt għal ikel tajjeb fl-iskejjel.  
 
 
4. Nirrakkomandaw li jsir investiment f’korsiji ġodda għaċ-ċiklisti u fit-titjib ta’ dawk eżistenti biex 
iċ-ċikliżmu jsir sikur u attraenti. Niżguraw li t-taħriġ dwar ir-regoli tat-traffiku fit-toroq għall-gruppi 
ta’ kull età jkun disponibbli b’mod wiesa’ fl-Ewropa kollha, speċjalment għar-roti elettriċi u għal 
dawk li m’għandhomx liċenzja tas-sewqan. Il-produtturi tar-roti elettriċi għandhom ikunu meħtieġa 
jipprovdu informazzjoni dwar l-użu u r-riskji ta’ dawn ir-roti. Nagħtu protezzjoni legali liċ-ċiklisti fil-
każ ta’ aċċidenti mal-vetturi (ara r-regolament Olandiż). Aħna nappoġġaw żoni ddedikati ħielsa mill-
karozzi fil-bliet (mingħajr ma ssir ħsara liż-żoni kummerċjali). B’mod ġenerali, nagħtu prijorità u 
aktar drittijiet liċ-ċiklisti u lill-persuni mexjin aktar milli lill-vetturi bil-mutur filwaqt li niggarantixxu 
s-sikurezza fit-toroq u f’konformità mar-regoli tat-traffiku.  
 
Dan huwa importanti minħabba li ċ-ċikliżmu għandu benefiċċji għas-saħħa individwali u pubblika, 
għall-kwalità tal-arja, għal-livelli tal-istorbju, għall-klima u għat-traffiku intern tal-bliet. Iċ-ċiklisti u l-
persuni mexjin għandhom bżonn iħossuhom sikuri, filwaqt li jitqiesu r-riskji miż-żieda fl-użu tar-roti 
elettriċi. Xi kultant m’hemmx biżżejjed korsiji għaċ-ċiklisti jew inkella jkunu ta’ kwalità ħażina.  
 
 
5. Nirrakkomandaw li l-produzzjoni tal-ikel issir parti mill-edukazzjoni pubblika. Nissussidjaw u 
nappoġġaw il-ħolqien ta’ ġonna fl-iskejjel, jekk ikun fattibbli, u proġetti ta’ ġardinaġġ urban għal 
spazji pubbliċi u privati. Il-ħtieġa għall-ispazju, għall-ilma u għall-infrastruttura ta’ appoġġ jeħtieġ li 
tkun parti mill-oqfsa tal-ippjanar urban. Pereżempju, l-ispazji li qabel kienu parkeġġi jistgħu 
jintużaw għall-ekoloġizzazzjoni, għall-ġardinaġġ vertikali fuq il-bini, jew inkella jista’ jkun hemm 
mandati biex jiġu inklużi spazji ekoloġiċi biex wieħed jirċievi permessi tal-bini. Nikkondividu prattiki 
innovattivi u l-aħjar prattiki mal-Istati Membri kollha. 
 
Il-proġetti ta’ ġardinaġġ jippromwovu r-reżiljenza tal-bliet u tal-abitanti, filwaqt li jlaqqgħu flimkien 
persuni ta’ etajiet u gruppi soċjali differenti. Aktar spazju ekoloġiku jtejjeb il-kwalità tal-ħajja, il-kwalità 
tal-arja, is-saħħa mentali u fiżika u l-ambjent.  
 
 
Sottofluss 1.2 Edukazzjoni ambjentali  
 
6. Nirrakkomandaw li l-UE tadotta direttiva li tirrikjedi li l-programmi ta’ żvilupp urban jissodisfaw 
rekwiżiti ambjentali speċifiċi, bl-għan li l-bliet isiru aktar ekoloġiċi. Id-direttiva għandha tapplika 
għall-proprjetà u spazji privati u pubbliċi, bħal pereżempju l-bini ġdid li qed jiġi żviluppat. Id-
direttiva għandha timponi standards minimi biex jiġi żgurat li l-bini u l-ispazji jkunu kemm jista’ jkun 
ekoloġiċi. Il-kelma “ekoloġiċi” hawnhekk tirreferi għall-użu ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, inqas 
konsum ta’ enerġija, livelli baxxi ta’ emissjonijiet ta’ CO2 u l-inklużjoni ta’ pjanti fil-proġetti tal-
arkitettura. 
 
Il-bliet aktar ekoloġiċi jikkontribwixxu b’mod attiv għat-tnaqqis tal-impatti tat-tibdil fil-klima u għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet, bħal pereżempju s-CO2 u l-ożonu, li jaffettwaw b’mod negattiv lis-saħħa taċ-
ċittadini. L-investiment fi bliet aktar ekoloġiċi jikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli ta’ komunitajiet 
u dan għandu benefiċċji ekonomiċi u soċjali fit-tul. 
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7. Nirrakkomandaw li l-UE, bl-għajnuna tal-Istati Membri, tiżviluppa, tadotta u timplimenta karta 
Ewropea komuni mmirata lejn kwistjonijiet ambjentali, fil-kumplessità tagħhom. Il-karta tipprovdi 
qafas għall-Istati Membri biex jiżviluppaw kampanji ta’ informazzjoni u ta’ taħriġ b’mod regolari, li 
jixxerrdu mal-kanali tal-media kollha disponibbli u portal ġdid ta’ informazzjoni ddedikat apposta 
għalhekk. Dawn il-kampanji għandhom isiru fl-UE kollha u fil-livelli kollha biex titrawwem 
sensibilizzazzjoni ambjentali fost iċ-ċittadini kollha.  
 
Nuqqas ta’ koordinazzjoni bejn l-Istati Membri qed ixekkel l-effettività tal-kampanji eżistenti u qed 
idewwem l-isforzi biex tiġi miġġielda l-isfida globali li hija t-tibdil fil-klima. Karta komuni trawwem 
sinerġiji bejn il-pjanijiet ta’ azzjoni tal-Istati Membri filwaqt li tiżgura li l-isforzi jkollhom impatt akbar. 
Barra minn hekk, tiżgura li tiġi kkomunikata informazzjoni koerenti u konsistenti liċ-ċittadini dwar l-
impatt tal-azzjonijiet ta’ kuljum bħall-mezzi ta’ trasport li jagħżlu u t-trattament tal-iskart. 
 
  

 
 
Fluss 2: Nipproteġu l-ambjent tagħna u saħħitna  
 
Sottofluss 2.1 Ambjent naturali tajjeb għas-saħħa  
 
8. Nirrakkomandaw sistema ta’ tikkettar unifikata u gradata li turi l-impronta ekoloġika kollha għal 
kull prodott disponibbli mixtri fl-UE. Il-prodotti minn barra l-UE jridu jirrispettaw din is-sistema ta’ 
tikkettar b’mod trasparenti. Is-sistema għandha tkun ibbażata fuq kriterji ċari ta’ tikkettar fuq il-
prodotti nfushom u għandha tuża, pereżempju, kodiċi QR li jagħti informazzjoni aktar fid-dettall 
dwar il-prodott.  
 
Din l-informazzjoni dwar iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott hija fundamentali għaċ-ċittadini kollha fl-UE biex 
il-konsumaturi jkunu jagħmlu għażliet infurmati waqt ix-xiri tagħhom. Bħala konsegwenza ta’ dan, iċ-
ċittadini tal-UE se jkunu qed jieħdu deċiżjonijiet responsabbli biex jikkontribwixxu għall-protezzjoni 
tal-ambjent tagħhom. 
 
 
9. Nirrakkomandaw li għandu jsir aktar investiment finanzjarju biex jiġu esplorati sorsi ġodda ta’ 
enerġija li jirrispettaw l-ambjent u sa dak iż-żmien isir investiment addizzjonali fis-soluzzjonijiet 
ottimali eżistenti tal-produzzjoni tal-enerġija. Nirrakkomandaw ukoll li l-pubbliku Ewropew jiġi 
infurmat u edukat dwar sorsi speċifiċi ta’ enerġija bi trasparenza sħiħa. Nirrakkomandaw ħafna li 
jitqiesu l-impatti ekoloġiċi u soċjali kollha tal-proċess tal-produzzjoni tal-enerġija għall-
ġenerazzjonijiet attwali u futuri. 
 
Għandna livelli għoljin ħafna ta’ emissjonijiet tal-karbonju u sustanzi tossiċi oħra mill-produzzjoni tal-
enerġija li jiddegradaw il-klima u l-kwalità tal-arja. Biex ikunu konformi mad-direttivi Ewropej u mar-
rakkomandazzjonijiet tar-rapporti tal-IPCC u l-għanijiet tal-COP 26, huma meħtieġa aktar riċerka u 
investiment biex tinkiseb produzzjoni tal-enerġija newtrali għall-klima. 
 
  
Sottofluss 2.2 Nipproteġu l-bijodiversità tagħna  
 
10. Nirrakkomandaw tnaqqis drastiku tal-pestiċidi u tal-fertilizzanti kimiċi fit-tipi kollha ta’ azjendi 
agrikoli, billi tiġi infurzata l-applikazzjoni ta’ standards komuni ogħla, billi tiġi aċċellerata r-riċerka 
dwar l-alternattivi naturali u billi tiġi appoġġata l-adozzjoni tas-soluzzjonijiet ġodda, inkluż it-taħriġ 
għall-bdiewa.  
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Għalkemm sar progress f’fertilizzanti u pestiċidi alternattivi, il-biċċa l-kbira minnhom għadhom ma 
jistgħux jintużaw mill-azjendi agrikoli l-kbar. Għalhekk huwa meħtieġ sforz aktar konsistenti biex jiġu 
ġġenerati soluzzjonijiet ġodda. Ir-riċerka għandha titħeġġeġ kemm min-nefqa pubblika kif ukoll minn 
standards ogħla fl-użu tal-pestiċidi u tal-fertilizzanti. Ir-riżultati tar-riċerka jeħtieġu diffużjoni rapida 
fuq l-iskala tal-UE. 
 
 
11. Nirrakkomandaw l-estensjoni taż-żoni protetti għall-konservazzjoni tal-bijodiversità (inkluż il-
mammiferi, l-għasafar, l-insetti u l-pjanti), u t-tisħiħ tal-istat tad-dritt fir-rigward tal-intervent tal-
bniedem f’dawn iż-żoni. Iż-żoni protetti jitqiesu mhux biss bħala gżejjer, iżda bħala kontinwità ma’ 
żoni urbani aktar ekoloġiċi, skont standards armonizzati tal-UE. 
 
Minħabba d-deforestazzjoni, il-bijodiversità qed tiġi affettwata ħafna. Wieħed mill-modi ewlenin ta’ 
kif tiġi protetta l-bijodiversità tal-art hija billi jinħolqu żoni protetti. Madankollu, huwa diffiċli li 
jinżammu żoni protetti qrib bliet imniġġsa, jew li tiġi evitata l-interferenza tal-bniedem meta l-madwar 
ma jirrispettax in-natura.  Jeħtieġ li nagħmlu ż-żoni tal-għajxien aktar ekoloġiċi u integrati man-natura 
ta’ madwarhom. 
 
 
12. Nirrakkomandaw li s-sussidji ġeneriċi għall-agrikoltura jiġu ridirezzjonati lejn proġetti relatati 
mal-iżvilupp tal-agrikoltura sostenibbli, inkluż ir-rispett għan-natura u għall-ħaddiema. Il-
benefiċjarji għandhom jikkonformaw ma’ standards ambjentali ċari, u jiġu mmonitorjati b’mod 
strett. 
 
Aħna nemmnu li l-agrikoltura sostenibbli biss għandha titħeġġeġ, u dan ifisser li l-fondi li issa qed 
jintużaw għas-sussidji ġeneriċi jeħtieġ li jiġu ridirezzjonati. Madankollu, l-effiċjenza tal-fondi użati tista’ 
tiżdied billi tingħata attenzjoni partikolari lill-proġetti trasformattivi u soluzzjonijiet innovattivi, aktar 
milli lill-pagamenti annwali. L-impatt ekoloġiku tal-attivitajiet agrikoli u tal-proġetti għandu jiġu 
mmonitorjati aħjar. Jeħtieġ li jitqiesu wkoll id-drittijiet tal-bniedem tal-ħaddiema bħala parti mis-
sostenibbiltà.  
 
 
13. Nirrakkomandaw li l-UE tiżgura kompetizzjoni leali għall-prodotti agrikoli li jirrispettaw l-
ambjent billi tistabbilixxi standards aktar stretti kemm għall-UE kif ukoll għall-prodotti importati, 
billi tiżgura t-traċċabbiltà, it-tikkettar u l-kontroll tal-kwalità tagħhom. 
 
Il-produttività aktar baxxa tal-prodotti agrikoli sostenibbli taffettwa l-kompetittività tal-kostijiet 
tagħhom. Il-prodotti importati għandhom jikkonformaw mal-istess standards stretti rigward l-impatt 
ekoloġiku tal-produzzjoni tagħhom. Neħtieġu awtoritajiet li huma kapaċi jiżguraw it-traċċabbiltà tal-
prodotti agrikoli importati. 
 
 
14. Nirrakkomandaw riforestazzjoni u afforestazzjoni rapidi u massivi fl-UE, billi jiġi massimizzat l-
użu tal-art. Għandha tingħata attenzjoni speċjali lir-riforestazzjoni ta’ foresti sfruttati jew meqruda 
u lill-afforestazzjoni taż-żoni b’ħamrija degradata. Għandhom jiġu promossi soluzzjonijiet ġodda 
aktar responsabbli għal użu aħjar tal-injam, eż. is-sostituzzjoni tal-plastik u materjali kimiċi oħra, l-
iżgurar ta’ effiċjenza enerġetika ogħla mill-bijomassa, ir-riċiklaġġ tal-prodotti tal-injam. 
 
Ir-riforestazzjoni għandha impatt pożittiv ċar fuq l-ambjent u l-bijodiversità inġenerali. Fl-istess ħin, 
irridu nużaw inqas injam għan-nar, u minflok nużawh għal prodotti b’valur miżjud għoli, bħal 
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pereżempju għas-sostituzzjonijiet tal-plastik, l-użu tal-injam huwa fundamentali. 
 
 
Sottofluss 2.3 Ikel sikur u tajjeb għas-saħħa 
 
15. Nirrakkomandaw l-eliminazzjoni rapida u progressiva ta’ forom mhux sostenibbli ta’ imballaġġ 
tal-ikel, inkluż l-imballaġġ tal-plastik u imballaġġ ta’ materjali oħra mhux bijodegradabbli. 
Nipproponu li dan jinkiseb billi jiġu pprovduti inċentivi finanzjarji lill-kumpaniji li jbiddlu l-imballaġġ 
tagħhom f’forom kompletament bijodegradabbli, billi jsir investiment fir-riċerka f’alternattivi u billi 
jiġu introdotti penali għall-kumpaniji li ma jużawx imballaġġ bijodegradabbli. 
 
L-iskart tal-plastik, b’mod partikolari l-mikroplastik, qed isir dejjem aktar abbundanti u jiddegrada bil-
mod. Il-konsum tiegħu jagħmel ħsara lill-kwalità u lis-sikurezza tal-ikel filwaqt li jipperikola s-saħħa tal-
bnedmin u tal-annimali. Barra minn hekk, il-liġi Ewropea eżistenti li għandha l-għan li tnaqqas l-
imballaġġ mhux bijodegradabbli mhijiex suffiċjenti.  
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16. Nirrakkomandaw li t-trobbija intensiva tal-annimali titneħħa gradwalment, inkluż l-
eliminazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-għajxien li ma jirrispettawx l-annimali. Nipproponu l-
introduzzjoni ta’ normi komuni għat-trobbija tal-annimali (eż. għadd massimu ta’ annimali, spazju 
xieraq fuq barra) u investiment akbar f’metodi mhux intensivi (biedja estensiva u sostenibbli) billi 
jiġu pprovduti inċentivi finanzjarji u taħriġ lill-azjendi agrikoli biex jappoġġaw din il-bidla. 
 
It-tneħħija gradwali tal-biedja intensiva se tnaqqas il-livelli tat-tniġġis ambjentali u ssaħħaħ il-
preservazzjoni naturali. Barra minn hekk, it-tneħħija gradwali tat-trobbija intensiva tal-annimali se 
tnaqqas l-ammont ta’ mediċina meħtieġa biex jiġi indirizzat il-mard tal-annimali u b’hekk tittejjeb il-
kwalità tal-ikel tagħna. It-trobbija intensiva tal-annimali tonqos ukoll milli tirrispetta l-benesseri tal-
annimali iżda jeżistu forom aktar sostenibbli ta’ biedja, bħall-biedja estensiva, u huma meħtieġa 
sussidji biex jgħinu lill-bdiewa jużaw dawn il-forom ta’ biedja. 
 
 
17. Nirrakkomandaw li jsiru kontrolli aktar stretti fuq il-projbizzjoni tal-użu bla bżonn tal-antibijotiċi 
u ta’ mediċini oħra tal-annimali fl-addittivi tal-għalf għall-annimali: irridu li din issir ir-realtà! 
Nipproponu li l-użu tal-antibijotiċi jiġi awtorizzat biss fil-biedja meta jkun assolutament meħtieġ 
biex jiġu protetti s-saħħa u l-benesseri tal-annimali, minflok b’mod preventiv. Barra minn hekk, 
huwa meħtieġ li jsir aktar investiment fir-riċerka għal antibijotiċi aktar effiċjenti, filwaqt li jiġu 
żviluppati alternattivi billi nibnu fuq ir-riċerka eżistenti fl-antibijotiċi. 
 
Ir-reżistenza tal-bniedem għall-antibijotiċi titnaqqas meta nieklu ikel minn annimali li ngħataw 
antibijotiċi. Barra minn hekk, jeħtieġ iż-żmien biex jinħolqu alternattivi xierqa għall-antibijotiċi 
eżistenti u biex jiġi żgurat li l-bdiewa jkunu konxji u lesti biex jużawhom. Nirrikonoxxu li jeżistu Direttivi 
Ewropej dwar l-antibijotiċi, iżda dawn ma ġewx implimentati bl-istess mod fl-Istati Membri kollha. Fl-
aħħar nett, il-mediċini tal-annimali jintużaw ħażin għal skopijiet ta’ doping u għalhekk leġiżlazzjoni 
aktar b’saħħitha dwar dan is-suġġett tħares aktar il-benessri tal-annimali u ssaħħaħ il-kwalità tal-ħajja 
tagħhom. 
 
  
18. Nirrakkomandaw li l-leġiżlazzjoni Ewropea tirrikjedi dikjarazzjonijiet dwar l-użu ta’ sustanzi 
ormonali u interferenti endokrinali fil-produzzjoni tal-ikel: it-tip, il-kwantità u l-esponiment tal-
prodott finali użat. Il-prodotti kollha tal-ikel li jinkludu dawn is-sustanzi għandu jkollhom tikketti 
dettaljati fuq l-imballaġġ li juru din l-informazzjoni u r-raġunijiet għall-użu tagħhom. Barra minn 
hekk, irridu naċċelleraw ir-riċerka dwar l-effetti tas-sustanzi ormonali u tal-interferenti endokrinali 
fuq is-saħħa tal-bniedem. 
 
Il-prodotti tal-ikel bħalissa m’għandhomx biżżejjed traċċabbiltà, b’mod partikolari fir-rigward tas-
sustanzi ormonali u l-interferenti endokrinali. Aħna naħsbu li hija meħtieġa trasparenza fil-produzzjoni 
tal-ikel biex tiġi żgurata l-akkontabbiltà. Anki għaliex il-konsumaturi għandhom ikunu jafu l-kontenut 
sħiħ tal-ikel tagħhom u għandhom ikunu jistgħu jagħżlu dak li jieklu liberament. Barra minn hekk, 
m’hemmx biżżejjed riċerka dwar l-impatt fuq il-bniedem (u r-riskji potenzjali) tal-konsum ta’ prodotti 
tal-ikel b’sustanzi ormonali u interferenti endokrinali. 
 
 
19. Nirrakkomandaw li jiġi skoraġġut il-konsum ta’ ikel ipproċessat billi jiġi ntaxxat l-ikel mhux tajjeb 
għas-saħħa u l-fondi miġbura jiġu investiti f’ikel tajjeb għas-saħħa. Nipproponu l-introduzzjoni ta’ 
sistema ta’ punteġġ fl-Ewropa kollha għall-ikel tajjeb għas-saħħa bbażata fuq l-aħjar prattiki fl-Istati 
Membri biex jiġi ttikkettat l-ikel u jiġu infurmati l-konsumaturi dwar il-proprjetajiet tas-saħħa tal-
ikel.  
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B’dan il-mod, il-fondi miġbura jkunu jistgħu jintużaw bħala riżorsa biex jiġu żviluppati miżuri ta’ 
sensibilizzazzjoni u kampanji promozzjonali, tingħata prijorità lill-ikel tajjeb għas-saħħa fl-edukazzjoni 
u biex l-ikel mhux tajjeb għas-saħħa jsir inqas viżibbli fis-supermarkets. Ukoll, l-investiment f’ikel tajjeb 
għas-saħħa jżid is-saħħa ġenerali tal-popolazzjoni, u b’hekk jitnaqqsu l-livelli ta’ nfiq pubbliku meħtieġ 
biex jiġu indirizzati l-kwistjonijiet tas-saħħa li jirriżultaw mill-konsum ta’ ikel mhux tajjeb għas-saħħa. 
Barra minn hekk, aħna naħsbu li t-tassazzjoni u s-sussidji jinċentivaw il-produzzjoni mill-kumpaniji ta’ 
prodotti tal-ikel aktar tajbin għas-saħħa. 
 
  

Fluss 3: Ridirezzjonar tal-ekonomija u tal-konsum tagħna 
 
Sottofluss 3.1 Regolazzjoni tal-produzzjoni żejda u tal-konsum żejjed  
 
20. Nirrakkomandaw li l-UE tieħu aktar azzjonijiet li jippermettu u jinċentivaw lill-konsumaturi 
jużaw il-prodotti aktar fit-tul. L-UE għandha tiġġieled kontra l-obsolexxenza programmata billi 
ttawwal il-garanzija tal-prodotti u tistabbilixxi prezz massimu għall-ispare parts wara l-perjodu tal-
garanzija. L-Istati Membri kollha għandhom jintroduċu allowance ta’ taxxa fuq is-servizzi ta’ tiswija 
kif inhu l-każ fl-Iżvezja. Il-manifatturi għandhom jintalbu jiddikjaraw it-tul ta’ ħajja mistenni tal-
prodotti tagħhom. L-UE għandha tipprovdi informazzjoni dwar kif il-prodotti jistgħu jerġgħu 
jintużaw u jissewwew fuq pjattaforma tal-internet u permezz tal-edukazzjoni. 
 
Is-soċjetà tagħna li tarmi u li tuża darba biss mhijiex sostenibbli minħabba li tiġġenera wisq skart. Bl-
implimentazzjoni tal-miżuri proposti nimxu lejn soċjetà li tuża mill-ġdid, issewwi u tnaqqas il-prodotti 
li tikkonsma, u b’hekk innaqqsu l-konsum żejjed. 
 
 
21. Nirrakkomandaw li l-UE tinforza standards ambjentali tal-manifattura aktar stretti u tiżgura 
kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti tul il-katina kollha tal-produzzjoni. L-istandards tal-produzzjoni tal-
UE għandhom ikunu aktar sostenibbli, armonizzati fl-Istati Membri kollha u applikati għall-oġġetti 
importati. Dawn għandhom jinkludu wkoll standards soċjali, bħal paga li tiggarantixxi l-għajxien 
għall-ħaddiema li jipproduċu l-oġġetti u standards ta’ xogħol tajbin fil-fabbriki. Il-prodotti li ma 
jikkonformawx ma’ dawn l-istandards għandhom jiffaċċjaw konsegwenzi. 
 
Huwa importanti li jiġu stabbiliti standards ambjentali u soċjali omoġenji fl-Ewropa biex jiġu żgurat li 
l-prodotti kollha offruti jiġu prodotti b’mod sostenibbli. Dawn il-miżuri huma kruċjali biex l-ekonomija 
tagħna tiġi ridirezzjonata u biex jinbidlu x-xejriet tal-produzzjoni tal-kumpaniji. 
 
 
22. Nirrakkomandaw li l-UE u l-Istati Membri jintroduċu miżuri biex jillimitaw ir-reklamar għal 
prodotti li jagħmlu ħsara lill-ambjent. Il-prodotti b’punteġġ baxx ta’ sostenibbiltà għandu jkollhom 
dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà obbligatorja fil-forom kollha ta’ reklamar li turi li huma ta’ 
ħsara għall-ambjent. Għall-prodotti li mhumiex sostenibbli, l-UE għandha tipprojbixxi r-reklamar. 
 
Ir-reklami jippromwovu l-konsum, il-prodotti li jagħmlu ħsara lill-ambjent m’għandhomx jiġu 
promossi. B’dan il-mod in-nies ikunu inqas inklinati li jixtru prodotti li jagħmlu ħsara lill-ambjent.  
 
 
23. Nirrakkomandaw li l-UE tistabbilixxi u tespandi l-infrastruttura ta’ skemi ta’ kapparra u ritorn 
għall-imballaġġ primarju kollu magħmul mill-ħġieġ, mill-plastik, mill-aluminju eċċ. b’mod omoġenju 
fl-UE kollha. Kull meta jkun possibbli, il-manifatturi għandhom jerġgħu jużaw il-kontenituri 
rritornati billi jisterilizzawhom, aktar milli sempliċiment jirriċiklaw il-materjal. Minbarra l-
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kontenituri tal-ikel u tax-xorb, l-iskema għandha tinkludi wkoll tipi oħra ta’ fliexken u kontenituri, 
bħal fliexken tax-xampù. 
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Bħalissa l-konsumaturi qed jarmu wisq imballaġġ li jniġġes u jeqred l-ekosistemi tagħna. L-iskemi ta’ 
kapparra u ritorn jgħinu biex jitnaqqas l-iskart billi jimmotivaw liċ-ċittadini jġibu lura l-pakketti minflok 
ma jarmuhom. Jekk l-iskema tiġi estiża nkunu nistgħu nużaw inqas riżorsi u nnaqqsu l-ammont ta’ 
skart li nipproduċu. 
 
 
Sottofluss 3.2 Innaqqsu l-iskart 
 
24. Nirrakkomandaw li tiġi promossa implimentazzjoni msaħħa tal-politiki tal-ekonomija ċirkolari 
fil-livell Ewropew, filwaqt li jiġu mmirati kemm il-korporazzjonijiet kif ukoll liċ-ċittadini, fil-forma ta’ 
inċentivi finanzjarji għal dawk li jikkonformaw magħha. 
 
Minħabba li jekk il-kumpaniji tal-produzzjoni jnaqqsu l-persunal tagħhom jew saħansitra jkunu 
inadempjenti/jagħlqu, ħafna nies jispiċċaw bla xogħol. Jekk inħarrġu mill-ġdid il-persuni qiegħda, 
inkunu qed nippromwovu prattiki sikuri għall-ambjent filwaqt li nrażżnu l-qgħad u nippromwovu l-
modernizzazzjoni ta’ ekonomija diversifikata. 
 
 
25. Nirrakkomandaw li l-UE tirregola l-użu ta’ imballaġġ li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent (jiġifieri 
imballaġġ magħmul minn prodotti bijodegradabbli jew riċiklabbli, jew prodotti aktar durabbli, fejn 
possibbli) u/jew l-użu ta’ imballaġġ li jieħu inqas spazju, li jkun fih ukoll, fil-forma ta’ kodiċi QR, l-
informazzjoni relatata mal-proċess ta’ riċiklaġġ u/jew rimi tal-imballaġġ ladarba jkun intuża. 
 
Minħabba li din ir-rakkomandazzjoni twassal għal inqas imballaġġ, inqas produzzjoni ta’ skart u 
għalhekk inqas tniġġis, u b’hekk ambjent aktar nadif u fl-aħħar mill-aħħar impronta tal-karbonju 
mnaqqsa. Barra minn hekk, il-piż tat-taxxa fuq il-produtturi jitnaqqas. 
 
 
Sottofluss 3.3 Prodotti ġusti, aċċess ugwali u konsum ġust  
 
26. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea tistabbilixxi qafas legali biex tiżgura aċċess għall-but ta' 
kulħadd u aħjar għall-prodotti lokali u ta’ kwalità għall-konsumaturi Ewropej kollha. 
 
Minħabba li bħalissa m’hemm l-ebda fehim komuni, fil-livell tal-UE, ta’ x’inhu ikel lokali u ta’ kwalità. 
Din il-lakuna trid tiġi aġġustata.  
L-importazzjoni ta’ prodotti ta’ kwalità baxxa għandha impatt negattiv dirett fuq l-ambjent. Sabiex 
nindirizzaw it-tibdil fil-klima, irridu niġġieldu kontra l-kawżi kollha tiegħu, inkluż l-importazzjoni ta’ 
prodotti ta’ kwalità baxxa:  hemm bżonn li nnaqqsu d-distanza tat-trasport, u niffavorixxu l-prodotti 
staġjonali.  
Din ir-rakkomandazzjoni hija promettenti għaliex tista’ tapplika wkoll għall-prodotti mhux alimentari. 
 
 
27. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea tħeġġeġ r-riċerka u l-iżvilupp, bi skemi ta’ finanzjament, 
sabiex tintroduċi prodotti aktar sostenibbli u għall-but ta' kulħadd fis-suq Ewropew. Barra minn 
hekk, l-Unjoni Ewropea għandha torganizza konsultazzjonijiet maċ-ċittadini, fil-livelli kollha ta’ 
teħid ta’ deċiżjonijiet inkluż il-livell lokali, sabiex tidentifika l-ħtiġijiet tagħhom fir-rigward tal-
prodotti sostenibbli. 
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Aħna naħsbu li hemm nuqqas ta’ riċerka għall-prodotti sostenibbli, u hemm ħtieġa urġenti li jkun 
hemm aktar fondi allokati għar-riċerka, biex l-Ewropej ikollhom aċċess għal prodotti sostenibbli u 
aktar għall-but ta' kulħadd. Iċ-ċittadini għandhom jipparteċipaw fil-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet. 
L-aġenda tal-azzjonijiet ta’ riċerka u innovazzjoni għandha tiġi definita flimkien maċ-ċittadini.  Iċ-
ċittadini jeħtieġ li jiġu infurmati dwar is-segwitu u għandhom jirċievu feedback.  
 
 
28. Nirrakkomandaw lill-Unjoni Ewropea ssib mekkaniżmu ta’ regolamentazzjoni għall-prodotti tal-
moda li jidħlu fis-suq komuni. Dan il-mekkaniżmu jkollu l-għan li jħeġġeġ konsum aħjar bis-saħħa 
ta’ indikatur li jiggarantixxi li l-prodott jissodisfa l-kriterji ta’ sostenibbiltà. 
 
Is-settur tal-moda, li qed jipproduċi wisq prodotti ta’ kwalità baxxa barra mill-fruntieri Ewropej, ma 
jsegwix normi etiċi, u mhuwiex sostenibbli. Irridu nsibu mekkaniżmu ġust li jippermetti konsum aħjar 
għall-konsumaturi. Madankollu, huwa importanti li ma jiżdidux it-taxxi, li jkollhom impatti negattivi 
fuq il-konsumaturi Ewropej, billi jnaqqsu s-saħħa tax-xiri tagħhom. Il-konsumatur għandu jkun jaf 
f’liema kundizzjonijiet isiru l-prodotti li jixtri, u jekk jissodisfawx normi ta’ kwalità sostenibbli. 
 
 

Fluss 4: Lejn soċjetà sostenibbli  
 
Sottofluss 4.1 Enerġija rinnovabbli issa  
 
29. Nirrakkomandaw li l-UE tieħu miżuri biex tagħmel il-filtri tas-CO2 obbligatorji, speċjalment għall-
impjanti tal-faħam, f’perijodu tranżitorju, sakemm għadna niddependu fuq l-enerġija 
konvenzjonali. Barra minn hekk, nirrakkomandaw li l-UE tipprovdi għajnuna finanzjarja lill-Istati 
Membri li m’għandhomx ir-riżorsi finanzjarji biex jimplimentaw il-filtri tas-CO2. L-appoġġ jiddependi 
fuq il-konformità mal-politiki tal-UE dwar il-klima marbuta mal-Ftehim ta’ Pariġi, il-Patt Ekoloġiku u 
kwalunkwe liġi ġdida dwar il-klima. Dan huwa pass konkret li għandu jittieħed flimkien mal-
investiment kontinwu fir-riċerka tal-produzzjoni tal-enerġija sikura u biex l-Istati Membri jiġu 
appoġġati biex progressivament jiksbu l-miri komuni ta’ tnaqqis li diġà ġew adottati. 
 
Nafu li l-użu ta’ fjuwils kombustibbli joħloq gassijiet serra, u l-Istati Membri tal-UE jridu jnaqqsu dan 
it-tip ta’ enerġija biex jikkonformaw mal-Ftehim ta’ Pariġi. Minħabba li ma nistgħux inwaqqfu l-
emissjonijiet tas-CO2 immedjatament, u peress li għadna niddependu fuq il-faħam, irridu nieħdu 
miżuri kemm fuq terminu qasir kif ukoll fuq terminu twil. Minħabba li t-tnaqqis tas-CO2 huwa interess 
komuni li jaffettwa liċ-ċittadini kollha, kemm fl-Istati Membri kif ukoll lil hinn mill-UE, l-UE bħala 
istituzzjoni għandha r-responsabbiltajiet tagħha stess, u l-istituzzjoni tagħmel rakkomandazzjonijiet u 
tippermetti soluzzjonijiet minħabba li l-Istati Membri ma jistgħux jiksbu l-għanijiet waħedhom. 
 
 
30. Nirrakkomandaw li jitnaqqas it-tnissil industrijali intensiv tal-annimali biex titnaqqas il-
produzzjoni tal-metan kif ukoll it-tniġġis tal-ilma. Għal dak l-għan, l-UE tirrieżamina l-Politika 
Agrikola Komuni tagħha biex tidderieġi s-sussidji tagħha lejn agrikoltura sostenibbli u bbażata 
lokalment, fost oħrajn appoġġata minn skema ta’ tikkettar għall-konsumaturi biex ikunu jistgħu 
jagħrfu l-prodotti tal-laħam sostenibbli. Barra minn hekk, inħeġġu lill-UE biex tinvesti f’metodi għall-
użu mill-ġdid ta’ materjal ta’ skart mill-produzzjoni tal-annimali u industriji oħra. 
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Il-popolazzjoni qed tiżdied, u dan ifisser li se jkun hemm aktar domanda għal-laħam fil-futur. Għalhekk, 
jeħtieġ li nnaqqsu l-konsum tal-laħam. Aħna nemmnu li peress li l-metan jipproduċi gassijiet serra, it-
trobbija tal-annimali hija l-aktar post ovvju biex jibda jitnaqqas dan il-gass. Ilkoll nafu li jeħtieġ li 
nikkunsmaw inqas laħam, u għalhekk konsegwenza ta’ dan hija li nnaqqsu l-għadd ta’ bhejjem tal-
ifrat. 
 
 
31. Nirrakkomandaw li għalkemm huwa proċess kost-intensiv biex jiġi ġġenerat l-idroġenu 
ekoloġiku, peress li 75 % tal-enerġija għandha tiġi prodotta sabiex jinkiseb 25 % idroġenu, hemm 
diversi aspetti pożittivi għal dan it-tip ta’ enerġija. L-aħjar soluzzjoni tista’ tkun li nipproduċu 
enerġija mingħajr CO2 filwaqt li niżviluppaw l-idroġenu ekoloġiku. L-enerġija mir-riħ għandha 
tintuża għall-produzzjoni tal-idroġenu ekoloġiku u l-UE għandha tagħmel aktar investimenti u żżid 
il-produzzjoni tal-enerġija mir-riħ, kif ukoll taħżen l-enerġija għal skopijiet futuri. 
 
L-idroġenu ekoloġiku huwa flessibbli u nistgħu naħżnuh, u meta jkun hemm domanda nistgħu nużaw 
dik l-enerġija. Għax m’hemm l-ebda tniġġis tas-CO2. 
 
 
Sottofluss 4.2 Nappoġġaw il-bidla  
 
32. Nirrakkomandaw li l-UE tistabbilixxi sistema ta’ koerċizzjoni u ppremjar biex tindirizza t-tniġġis 
bħat-tniġġis tal-ilma, tal-ħamrija, tal-arja u t-tniġġis mir-radjazzjoni.  Il-ħruġ ta’ multi għal min 
iniġġes, flimkien mal-appoġġ obbligatorju ta’ organizzazzjoni esperta, imfassla speċifikament biex 
tgħin lill-entitajiet jeliminaw it-tniġġis u jirrestawraw l-ekosistema. Din l-organizzazzjoni esperta 
għandu jkollha rwol ewlieni fil-prevenzjoni u l-kontroll tal-livell ta’ tniġġis. 
 
Għax huwa importanti li jiġu enfasizzati r-responsabbiltajiet ta’ min iniġġes, u li l-entitajiet jiġu 
stimulati biex inaqqsu t-tniġġis bi sforz għal tniġġis żero. Huwa kruċjali li jkollna pjaneta b’saħħitha 
peress li hija marbuta direttament mal-benesseri u l-eżistenza futura tagħna. 
 
 
33. Nirrakkomandaw li l-UE tistabbilixxi sit web/pjattaforma speċjali vverifikata minn diversi esperti 
— b’informazzjoni xjentifika aġġornata regolarment u diversa — li tkun faċilment aċċessibbli u 
trasparenti għaċ-ċittadini kollha. Dan is-sit web/pjattaforma jkun ikkollegat ma’ forum fejn iċ-
ċittadini u l-esperti jkunu jistgħu jinteraġixxu. Nagħtu parir ukoll li tinbeda kampanja medjatika biex 
tippromwovi dan is-sit web/pjattaforma (pereżempju permezz tal-media soċjali bħal YouTube, 
TikTok, LinkedIn). 
 
Iċ-ċittadini kollha għandu jkollhom sorsi ta’ informazzjoni indipendenti bbażati fuq ix-xjenza biex 
jifhmu l-kwistjonijiet tat-tibdil fil-klima (il-konsegwenzi tiegħu u l-passi meħtieġa biex ireġġgħuh lura), 
kif ukoll biex jagħrfu l-fake news. Il-kampanja tal-media tippermettilhom ikunu jafu li jeżisti dan is-sit 
web/pjattaforma. Huwa importanti wkoll li l-informazzjoni pprovduta mis-sit web/mill-pjattaforma 
tkun tinftiehem miċ-ċittadini kollha, b’aċċess għall-materjal sors għal dawk li jixtiequ jidħlu f’aktar 
dettall. 
 
 
34. Nirrakkomandaw li l-UE tnaqqas l-ammont ta’ oġġetti importati li ma jissodisfawx l-istandards 
tal-UE f’termini ta’ impronta ekoloġika. 
 
Minħabba li, jekk nagħmlu dan, inkunu qed niżguraw li l-oġġetti importati fl-UE jkollhom impronta 
aktar ekoloġika. L-għan huwa li jitnaqqas it-tniġġis globali. Huwa wkoll importanti li nuru lill-pajjiżi 
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liema standards għandhom jintlaħqu jekk ikunu jridu jesportaw oġġetti lejn l-UE. 
 
 
35. Nirrakkomandaw li l-UE tħeġġeġ, tippromwovi u tiffaċilita d-djalogu dwar it-tibdil fil-klima bejn 
il-livelli kollha ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet, mil-livell lokali ħafna (iċ-ċittadini) sal-livell globali 
(nazzjonali, internazzjonali u interkontinentali), sabiex jiġi ssodisfat it-tħassib tal-partijiet involuti 
kollha. 
 
Minħabba li d-djalogu u l-kunsens huma l-aħjar mod biex inlaħħqu mal-isfidi tat-tibdil fil-klima: jekk il-
partijiet jifhmu lil xulxin, ikun hemm aktar rieda li jsibu bażi komuni. 
 
 
Sottofluss 4.3 Trasport li jirrispetta l-ambjent  
 
36. Nirrakkomandaw li l-UE tappoġġa finanzjarjament lill-Istati Membri Ewropej sabiex tittejjeb il-
konnettività taż-żoni rurali. Dan għandu jsir billi jiġi żviluppat network Ewropew tat-trasport 
pubbliku bbażat fuq prezzijiet għall-but ta' kulħadd (billi tingħata prijorità lit-trasport bil-ferrovija) 
u b’inċentivi għall-użu tat-trasport pubbliku. Għal dan l-għan, fiż-żoni rurali għandha tiġi żviluppata 
wkoll il-konnettività tal-internet f’perjodu ta’ żmien qasir u realistiku. 
 
Nirrakkomandaw dan minħabba li m’hemm l-ebda ugwaljanza fl-aċċess għat-trasport pubbliku u fil-
konnettività tal-internet bejn iż-żoni rurali u urbani. Proġett Ewropew komuni jissaħħaħ peress li ċ-
ċittadini kollha jħossu li għandhom l-istess drittijiet. Network tat-trasport pubbliku u konnettività tal-
internet imsaħħa jistgħu jwasslu biex il-popolazzjoni tissetilja fiż-żoni rurali. Dan il-proċess inaqqas it-
tniġġis peress li jkun hemm inqas nies jgħixu fi bliet iffullati. 
 
 
37. Nirrakkomandaw it-titjib tal-infrastrutturi tat-trasport eżistenti li forsi ma jkunux qed jintużaw 
jew dawk li għadhom jistgħu jittejbu minn perspettiva ekoloġika (biex jiġu implimentati ferroviji 
elettriċi). Proċess bħal dan għandu jsir bl-intenzjoni li ma ssirx ħsara liż-żoni ambjentalment protetti. 
 
It-titjib tal-infrastruttura eżistenti tevita li jintefqu wisq riżorsi u li tiġi kkawżata ħsara liż-żoni protetti 
li huma importanti għall-konservazzjoni tal-bijodiversità. Aktar infrastruttura ferrovjarja twassal għal 
tnaqqis fl-emissjonijiet tas-CO2 u żieda fil-mobbiltà tal-popolazzjoni miż-żoni urbani għaż-żoni rurali. 
 
 
38. Nirrakkomandaw li l-UE tippromwovi x-xiri ta’ vetturi elettriċi li jikkonformaw ma’ standards 
tajbin rigward il-ħajja tal-batterija. Dan jista’ jsir permezz ta’ inċentivi tal-UE li japplikaw għall-Istati 
Membri kollha u billi jittejbu l-infrastrutturi elettriċi. Fl-istess ħin, l-UE għandha tinvesti fl-iżvilupp 
ta’ teknoloġiji oħra li ma jniġġsux, bħall-bijofjuwils u l-idroġenu għal dawk il-vetturi li huwa diffiċli 
li jsiru elettriċi, bħad-dgħajjes u t-trakkijiet. 
 
Nirrakkomandaw dan minħabba li l-elettriku huwa l-aktar mod rapidu biex jitnaqqsu l-emissjonijiet 
tal-vetturi, flimkien ma’ sorsi oħra ta’ enerġija bħall-idroġenu u l-bijofjuwils. Tabilħaqq, l-aktar 
soluzzjoni rapida, ekonomika u fattibbli hija l-elettriku, segwita mill-bijofjuwils. Fit-tul, l-idroġenu 
ekoloġiku għandu jkollu rwol komplementari biex ikopri l-modi tat-trasport li ma jistgħux isiru elettriċi. 
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Fluss 5: Kura għal kulħadd 
 
Sottofluss 5.1 Insaħħu s-sistema tas-saħħa  
 
39. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea tissalvagwardja l-istandards komuni tas-saħħa, iżda tinsisti 
wkoll għal pagi minimi deċenti, għadd massimu ta’ sigħat tax-xogħol u l-istess standards ta’ taħriġ, 
għall-istess ċertifikazzjonijiet, għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea kollha. 
 
Jekk ma jkollniex standards komuni tal-kura tas-saħħa, pagi komuni u taħriġ komuni għall-ħaddiem fil-
kura tas-saħħa, id-differenzi bejn l-Istati Membri jistgħu jwasslu għal sitwazzjonijiet żbilanċjati fl-
Unjoni Ewropea. L-istandardizzazzjoni tal-kura tas-saħħa tista’ tgħin biex ikun hemm sistema aktar 
b’saħħitha, aktar effiċjenti u aktar reżiljenti (pereżempju l-effetti tal-kriżi tal-COVID fuq l-istabbiltà tas-
sistemi tagħna). Tista’ tiffaċilita wkoll il-kondiviżjoni tal-għarfien u tal-informazzjoni fis-settur tal-
professjonisti tas-saħħa. 
 
 
40. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea tiżgura li t-trattamenti fl-UE kollha jkunu tal-istess kwalità 
u b’kost lokali ġust. Dan jista’ jiġi żgurat, pereżempju, bis-saħħa ta’ estensjoni tal-kompetenzi tal-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA), jew il-ħolqien ta’ aġenzija ġdida Ewropea speċjalizzata 
għall-akkwist pubbliku, li tkun kompetenti biex tinnegozja u tikseb prezzijiet aktar xierqa għall-
mediċini għall-Istati Membri kollha. Ir-riskju ta’ monopolji tal-industrija farmaċewtika għandu jiġi 
minimizzat. 
 
Provvisti u trattamenti mediċi ugwali jiggarantixxu drittijiet ugwali taċ-ċittadini Ewropej kollha fl-UE fi 
kwistjonijiet tas-saħħa. Kapaċitajiet akbar ta’ xiri jiżguraw innegozjar aħjar fl-akkwist pubbliku. 
Madankollu, dan m’għandux iwassal għal strutturi ta’ monopolju u lobbjar farmaċewtiku. Il-ġestjoni 
tal-kriżi tal-COVID kienet eżempju tajjeb ta’ ġestjoni kollaborattiva tas-saħħa mill-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi. 
 
 
41. Nirrakkomandaw il-ħolqien ta’ bażi tad-data Ewropea tal-kura tas-saħħa, li fiha r-rekords mediċi 
jkunu disponibbli f’każijiet ta’ emerġenzi jew mard. Il-parteċipazzjoni għandha tkun fakultattiva, u 
għandha tiġi żgurata l-protezzjoni tad-data personali. 
 
L-aċċess għad-data u l-użu tad-data jippermettu rispons fil-pront għal sitwazzjonijiet ta’ theddida 
għall-ħajja. Il-hacking jew l-użu ħażin huma theddidiet kbar għal sistema Ewropea ta’ bażi tad-data tal-
kura tas-saħħa bħal din, u għalhekk id-data jeħtieġ li tiġi protetta, filwaqt li l-parteċipazzjoni tibqa’ 
fakultattiva, u t-theddidiet relatati mas-sigurtà ovvjament jeħtieġ li jiġu evitati. 
 
 
42. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea tkompli tiżviluppa u tissinkronizza programmi diġà 
eżistenti ta’ riċerka u innovazzjoni fil-qasam tas-saħħa, bħalma jsir fil-qafas tal-programm eżistenti 
Orizzont Ewropa. L-eżiti u r-riżultati akkademiċi għandhom ikunu disponibbli liberament fl-Istati 
Membri kollha. 
 
Il-kooperazzjoni xjentifika fil-livell tal-UE tista’ tarrikkixxi l-kapaċitajiet u l-għarfien xjentifiċi ta’ 
riċerkaturi individwali. Il-kondiviżjoni tal-għarfien tista’, pereżempju, twassal għal dijanjożi bikrija u 
trattamenti aħjar u b’hekk jitnaqqas il-mard gravi u fatali fl-Ewropa kollha. Trawwem ukoll l-
awtosuffiċjenza Ewropea f’termini ta’ medikazzjoni u tagħmir. 
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43. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea żżid il-baġit tagħha ddedikat għall-proġetti konġunti ta’ 
riċerka u innovazzjoni fil-qasam tas-saħħa (mingħajr tnaqqis fil-baġit fi programmi oħra tal-UE 
relatati mas-saħħa). Dan isaħħaħ ukoll l-istituzzjonijiet xjentifiċi u ta’ riċerka Ewropej b’mod 
ġenerali. 
 
Ir-riċerka u l-investimenti relatati mas-saħħa fl-aħħar mill-aħħar isaħħu l-mediċina preventiva u 
jnaqqsu l-kostijiet relatati mas-saħħa. Aktar finanzjament jista’ jipprevjeni l-eżodu ta’ mħuħ Ewropej 
lejn pajjiżi żviluppati oħra b’baġits ogħla għar-riċerka u l-iżvilupp speċifiċi għas-saħħa. Dan il-
finanzjament m’għandux ikun ġej minn riżorsi finanzjarji tal-kura tas-saħħa li diġà jeżistu. 
 
 
Sottofluss 5.2 Fehim usa’ tas-saħħa  
 
44. Nirrakkomandaw li tiġi stabbilita ġimgħa tas-saħħa bħala inizjattiva tal-Unjoni Ewropea fl-Istati 
Membri kollha, fl-istess ġimgħa, dwar il-kwistjonijiet kollha tas-saħħa b’enfasi speċjali fuq is-saħħa 
mentali. Matul din il-ġimgħa, is-suġġetti ewlenin kollha dwar is-saħħa mentali jkunu koperti u 
promossi kollettivament, flimkien ma’ inizjattivi oħra li diġà jeżistu, bħal dawk mill-organizzazzjoni 
Mental Health Europe. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex iċ-ċittadini Ewropej kollha għandhom iħossuhom aċċettati u inklużi, 
speċjalment jekk ibatu minn problemi ta’ saħħa mentali. Barra minn hekk, hemm bżonn li jiġi 
normalizzat u mtejjeb l-għarfien dwar il-kundizzjonijiet tas-saħħa mentali, u wkoll jiġu evitati 
kwistjonijiet soċjali relatati bħad-diskriminazzjoni. Addizzjonalment, peress li l-problemi ta’ saħħa 
mentali żdiedu bil-pandemija u x’aktarx ikomplu jiżdiedu, din l-inizjattiva ssir saħansitra aktar 
importanti.  
 
 
45. Nirrakkomandaw li l-prodotti sanitarji tan-nisa ma jibqgħux jitqiesu bħala prodotti ta’ lussu 
f’dak li għandu x’jaqsam mat-tassazzjoni, peress li huma prodotti essenzjali. Nirrakkomandaw li l-
prodotti ta’ kontraċezzjoni ormonali użati għal raġunijiet mediċi, bħal fil-każijiet ta’ fibromijalġija u 
endometrijożi, jiġu ntaxxati bħala trattament mediku regolari. Nirrakkomandaw ukoll li l-Unjoni 
Ewropea tħeġġeġ l-armonizzazzjoni ta’ trattamenti riproduttivi assistiti medikament għan-nisa 
kollha (miżżewġin jew le) fl-Istati Membri kollha.  
 
F’ċerti pajjiżi Ewropej, il-prodotti sanitarji tan-nisa huma ntaxxati bħala prodotti ta’ lussu, u dan huwa 
inġust. Ċerti kontraċettivi ormonali jintużaw għal skopijiet mediċi u għalhekk għandhom jiġu ntaxxati 
kif xieraq. Għax it-trattamenti ta’ riproduzzjoni tan-nisa, bħall-Fertilizzazzjoni In Vitro u l-metodi tal-
iffriżar tal-bajd, għandhom kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà differenti fi Stati Membri differenti, u l-Unjoni 
Ewropea għandha tagħmel sforz biex tarmonizzahom. 
 
  
46. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea tieħu pożizzjoni b’saħħitha biex tinfluwenza lill-Istati 
Membri kollha biex fil-kurrikuli tal-iskejjel tagħhom jinkludu, kif xieraq, kwistjonijiet dwar is-saħħa 
mentali u l-edukazzjoni sesswali. Biex tgħin lill-Istati Membri jadottaw kwistjonijiet bħal dawn fil-
kurrikuli tal-iskejjel, l-Unjoni Ewropea għandha tiżviluppa u tagħmel disponibbli programm 
standard dwar is-saħħa mentali u kwistjonijiet sesswali. 
 
Hemm bżonn li titnaqqas id-diskriminazzjoni u t-tabù fir-rigward ta’ kwistjonijiet ta’ saħħa mentali. 
Hemm bżonn ukoll li tiġi evitata l-miżinformazzjoni u approċċi mhux xjentifiċi. Barra minn hekk, l-
edukazzjoni sesswali hija fundamentali għal ħajja u komunità b’saħħitha, u tipprevjeni problemi bħal 
tqala fost l-adolexxenti. 
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47. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea tiżviluppa sistema ta’ komunikazzjoni aħjar tal-inizjattivi 
kollha tagħha dwar is-saħħa mentali, jiġifieri l-Portal tas-Saħħa Pubblika dwar prattiki tajbin, fl-
Istati Membri u għaċ-ċittadini kollha. Il-membri tal-Parlament Ewropew jistgħu jippreżentaw dawn 
il-prattiki tajbin lil xulxin, sabiex isiru aktar magħrufa fl-Istati Membri kollha. 
 
Iċ-ċittadini mhumiex infurmati sew dwar l-inizjattivi tal-Unjoni Ewropea, u anki għaliex permezz tal-
iskambju ta’ prattiki tajbin nistgħu nitgħallmu minn xulxin. 
 
 
Sottofluss 5.3 Aċċess ugwali għas-saħħa għal kulħadd  
 
48. Nirrakkomandaw li l-UE tistabbilixxi u tippromwovi standards minimi għal kura dentali ta’ 
kwalità, inkluż il-profilassi, għall-Istati Membri kollha tal-UE. Għandha tkun disponibbli kura dentali 
b'xejn għat-tfal, għall-gruppi bi dħul baxx u għal gruppi vulnerabbli oħra. Fi żmien 15-20 sena, l-UE 
għandha tiggarantixxi li kulħadd ikollu aċċess għal kura dentali għall-but ta' kulħadd. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex bħalissa l-kura dentali mhijiex għall-but ta' kulħadd għal ħafna nies li 
jgħixu fl-UE. In-nuqqas ta’ kura dentali u ta’ profilassi dentali joħolqilhom problemi ta’saħħa u 
jaffettwalhom ħażin il-prospetti tal-ħajja tagħhom. L-UE għandha tibda billi tistabbilixxi standard 
minimu għall-kura dentali u billi titlob kura dentali b'xejn lit-tfal u lill-gruppi bi dħul baxx. 
Eventwalment, kulħadd għandu jkun intitolat għal kura tas-saħħa dentali ta’ kwalità. 
 
 
49. Nirrakkomandaw li s-Saħħa u l-Kura tas-Saħħa jiġu inklużi fost il-kompetenzi kondiviżi bejn l-UE 
u l-Istati Membri tal-UE. Sabiex tiġi inkluża din il-kompetenza kondiviża ġdida, jeħtieġ li jiġi emendat 
l-Artikolu 4 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex bħalissa l-Unjoni Ewropea m’għandhiex biżżejjed kompetenzi biex 
tilleġiżla dwar il-kura tas-saħħa. Il-pandemija tal-COVID-19 uriet il-ħtieġa ta’ preżenza aktar b’saħħitha 
tal-UE fil-politiki dwar is-saħħa. Din il-bidla fit-Trattat se tippermetti lill-UE taħdem aktar biex 
tiggarantixxi l-kura tas-saħħa għaċ-ċittadini kollha tal-UE u toħroġ regolamenti u deċiżjonijiet 
vinkolanti. 
 
 
50. Nirrakkomandaw li l-UE tagħmel korsijiet dwar l-għoti tal-ewwel għajnuna disponibbli liċ-
ċittadini kollha tal-UE b'xejn. L-UE tista’ tikkunsidra li tagħmel dawn il-korsijiet obbligatorji għall-
istudenti u għall-postijiet tax-xogħol (kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f’dak privat). Dawn il-
korsijiet iridu wkoll ikunu prattiċi, rikorrenti u adattati għall-età tal-istudenti. Għandu jkun hemm 
ukoll għadd minimu ta’ defibrillaturi disponibbli f’postijiet pubbliċi fl-Istati Membri kollha tal-UE. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex ħafna nies fl-Unjoni Ewropea mhumiex lesti li jaġixxu meta persuna tkun 
teħtieġ l-għajnuna u ma jafux it-tekniki tal-ewwel għajnuna. Huwa għalhekk li jintilfu ħafna ħajjiet. F’xi 
postijiet pubbliċi m’hemmx defibrillaturi disponibbli. 
 
 
51. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea tiżgura li l-fornituri tal-kura tas-saħħa privata ma 
jibbenefikawx inġustament mill-fondi pubbliċi u ma jeżawrixxux ir-riżorsi mis-sistemi tas-saħħa 
pubblika. L-Unjoni Ewropea għandha toħroġ rakkomandazzjonijiet b’saħħithom lill-Istati Membri 
biex jiżdied il-finanzjament għall-kura tas-saħħa pubblika. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għandhom l-
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obbligu li jiggarantixxu l-aċċess għall-kura tas-saħħa liċ-ċittadini kollha tagħhom. Barra minn hekk, 
sistema tal-kura tas-saħħa pubblika aktar b’saħħitha tfisser ukoll li nkunu aktar ppreparati għal 
pandemiji futuri.
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B. Skema ta’ produzzjoni tar-rakkomandazzjonijiet  

 

 

 

 

 

 

  

PASS 1 — ORJENTAZZJONIJIET 

SE
SS

JO
N

I 2
 R

IŻ
U

LT
A

TI
   

   
 

SE
SS

JO
N

I 3
 

Q
A

B
EL

 IS
-S

ES
SJ

O
N

I 3
 

PASS 2 — RAGGRUPPAMENT 

PASS 4 — 
RAKKOMANDAZZJONIJI
ET 

PASS 3 — PRIJORITIZZAZZJONI TA’ 
5 RAGGRUPPAMENTI 



 

Panel 2 sessjoni 3 - 25 

Panel taċ-Ċittadini Ewropej 3: “Tibdil fil-klima u l-ambjent / Saħħa” 

 

C. Proċess dettaljat għall-produzzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 

Il-Ġimgħa 7 ta’ Jannar 2022 

Plenarja 1 

Objettiv: Konnessjoni mill-ġdid bħala Panel u tħejjija għas-Sessjoni 3 

Merħba; Opportunità għaċ-ċittadini biex jitkellmu; Aġġornament tal-pjattaforma; Aġenda ta’ tmiem 
il-ġimgħa; Introduzzjoni għall-metodoloġija tas-sessjoni 

Forum miftuħ 1 

Objettiv: Prijoritizzazzjoni tal-orjentazzjonijiet 

Qari tal-orjentazzjonijiet u diskussjoni informali fil-kmamar (l-ebda interpretazzjoni ma hi pprovduta); 
prijoritizzazzjoni tal-orjentazzjonijiet bl-istikers; Kull ċittadin ingħata ħamsin stiker (għaxra ħodor għall-
fluss 1, għaxra ħomor għall-fluss 2, għaxra blu għall-fluss 3, għaxra sofor għall-fluss 4, għaxra oranġjo 
għall-fluss 5) u pproċeda billi pprijoritizza massimu ta’ għaxar orjentazzjonijiet, għal kull fluss. Stikers 
suwed tqassmu liċ-ċittadini, skont l-għadd ta’ orjentazzjonijiet fis-sottofluss tagħhom, biex 
jipprijoritizzaw l-orjentazzjonijiet prodotti mis-sottogrupp tagħhom stess.  
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Ħidma tas-sottogrupp 1 

Objettiv: Bidu tat-trasformazzjoni tal-orjentazzjonijiet f’rakkomandazzjonijiet 

Is-Sibt, 08 ta’ Jannar 2022 

Ħidma tas-sottogrupp 2 

Objettiv 1: Trasformazzjoni tal-orjentazzjonijiet f’rakkomandazzjonijiet 

Ġiet segwita l-istess metodoloġija bħal fil-ħidma tas-sottogrupp 1. 

Objettiv 2: Li jiġi riċevut/jingħata feedback lil sottogruppi oħra mill-istess fluss. 

Objettiv 3: Li jingħata/jiġi riċevut feedback minn sottogruppi oħra minn flussi differenti. 

Tkompliet l-istess metodoloġija bħal qabel. 

Objettiv 4: Finalizzar tar-rakkomandazzjonijiet 

F’din l-aħħar fażi, sar tentattiv biex jiġi integrat il-feedback mis-sottogruppi l-oħra u mill-verifika tal-
fatti. Is-sottogruppi ffinalizzaw ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom. 

Il-Ħadd, 09 ta’ Jannar 2022 

Forum miftuħ 2 

Objettiv: Ħidma fuq il-messaġġi ewlenin għall-Plenarja tal-Konferenza 

Il-grupp ta’ 20 rappreżentant tal-Panel fil-Plenarja tal-Konferenza ħadem ukoll bejn is-sessjonijiet biex 
jipproduċi l-messaġġi ewlenin. Biex jagħmlu dan, huma wettqu intervisti ma’ parteċipanti oħra biex 
jippruvaw jiġbru dawn il-messaġġi u jkunu jistgħu jikkomunikaw is-sejbiet tal-Panel b’mod sempliċi. Il-
messaġġi ewlenin għandhom jirriflettu r-rakkomandazzjonijiet u l-ġustifikazzjonijiet tagħhom. 

Plenarja 2 

Objettiv: Rakkomandazzjonijiet dwar il-votazzjoni 

Struzzjonijiet mogħtija lill-parteċipanti: 

 

1. Agħfas buttuna mit-tablet 

 

2. Skennja kodiċi QR biex 

taċċessa l-link tal-formola bir-

rakkomandazzjonijiet tal-Fluss 

 

3. Iċċekkja n-Numru ta’ 

Identifikazzjoni Personali (PIN) 

tiegħek li qiegħed fuq il-wara 

tat-tablet 
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4. Daħħal il-PIN fil-formola 

 

 

5. Ivvota b’saba’ l-kbir ’il fuq 

jew b’saba’ l-kbir ’l isfel għal 

kull waħda mir-

rakkomandazzjonijiet f’kull 

Fluss u ssottometti 

 
 
 
 
 
 
6. Ir-rakkomandazzjonijiet 
b’70% jew aktar ta’ saba’ l-kbir 
’il fuq mill-voti mitfugħa jiġu 
adottati. 
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ANNESS II: Kontributi tal-Esperti u tal-Verifikaturi tal-fatti biex jiġi appoġġat il-proċess tal-verifika 

tal-fatti 

Il-kontribut tal-esperti u tal-verifikaturi tal-fatti ġie kkoordinat mill-hekk imsejjaħ “Ċentru ta’Għarfien 
u ta’ Informazzjoni – KICK”, li jikkonsisti minn membri tas-Segretarjat Komuni u mill-grupp ta’ 
deliberazzjoni, bl-appoġġ ta’ studenti fil-livell ta’ postdottorat tal-Kulleġġ tal-Ewropa. Kull meta l-
parteċipanti, il-faċilitaturi, l-osservaturi jew l-esperti parteċipanti identifikaw ħtieġa ta’ kjarifika 
fattwali, din ġiet ikkomunikata lil KICK, li indirizza mill-ġdid il-kwistjoni lill-espert u/jew lill-verifikatur 
tal-fatti xieraq. 

Għadd ta’ esperti fuq il-post u online segwew id-deliberazzjonijiet tas-sottogruppi sabiex tkun tista’ 
tiġi skattata l-verifika tal-fatti. Barra minn hekk, l-esperti mit-tliet Istituzzjonijiet kienu disponibbli 
sabiex iwieġbu għall-mistoqsijiet relatati mal-verifika tal-fatti fl-oqsma ta’ għarfien espert rispettivi 
tagħhom, b’mod partikolari fir-rigward ta’ strumenti regolatorji u ta’ politika oħra diġà eżistenti.  

L-esperti u l-verifikaturi tal-fatti ntalbu jwieġbu fi żmien qasir ħafna billi jirritornaw test ċar kemm jista’ 
jkun li jista’ jiġi trażmess mill-faċilitatur lill-parteċipanti mal-approvazzjoni minn KICK. 

Lista ta’ esperti fuq il-post u online: 

Esperti għall-fluss 1 - Modi aħjar ta’ għajxien 

 

● Jeppe Læssøe, Professur Emeritus, l-Iskola Daniża tal-Edukazzjoni 

● Norbert Steinhaus,  Maniġer Superjuri tal-Proġett  TeRRIFICA f’Wissenschaftsladen Bonn u 

membru tal-bord f’Bonn Science Shop 

Esperti għall-fluss 2 —Nipproteġu l-ambjent tagħna u saħħitna 

 

● Sergiy Moroz, Uffiċjal tal-Politika għall-Ilma u l-Bijodiversità, Uffiċċju Ambjentali Ewropew 

● Marie Stenseke, Deputat Dekan tal-Iskola tan-Negozju, l-Ekonomija u l-Liġi, Professur 

tal-Ġeografija Umana, l-Università ta’ Gothenburg 

● Ivar Vågsholm, Professur, Kap tad-Dipartiment tax-Xjenzi Bijomediċi u s-Saħħa Pubblika 

Veterinarja, 

l-Università Svediża tax-Xjenzi tal-Agrikoltura 

Nikolai Pushkarev, Koordinatur tal-Politika tas-Sistema tal-Ikel u l-Prevenzjoni tal-NDC, 

Alleanza Ewropea tas-Saħħa Pubblika 

 

Esperti għall-fluss 3 — Direzzjonar mill-ġdid tal-ekonomija u tal-konsum tagħna 

 

● Jaroslaw Pietras, Professur fil-Kulleġġ tal-Ewropa (Natolin), eks Direttur Ġenerali ta’ DĠ għall-

Ambjent, l-Edukazzjoni, it-Trasport u l-Enerġija fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni 

Ewropea 

● Almut Reichel, Maniġer tal-Proġett dwar l-Użu Sostenibbli tar-Riżorsi u l-Industrija, l-Aġenzija 

Ewropea għall-Ambjent  

● Igor Dizdarevic, Lekċerer fl-Istitut Ewropew tal-Amministrazzjoni Pubblika – EIPA il-

Lussemburgu 

 

 

 

https://pure.au.dk/portal/en/persons/jeppe-laessoee(be57e7ce-8db5-4746-b1ae-bc036c8c6684)/more.html
https://inspiresproject.com/isgboardmembers/norbert-steinhaus/
https://eeb.org/who-we-are/staff/
https://www.gu.se/en/about/find-staff/mariestenseke
https://www.slu.se/cv/ivar-vagsholm/
https://epha.org/our-team/nikolai-pushkarev/
https://www.coleurope.eu/fr/whoswho/person/jaroslaw.pietras
https://www.eea.europa.eu/staff.html?orgid=HSR
https://www.eipa.eu/expert/igor-dizdarevic/
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Esperti għall-fluss 4 — Lejn soċjetà sostenibbli 

 

● Thomas Pellerin-Carlin, Direttur taċ-Ċentru tal-Enerġija Jacques Delors, Riċerkatur Superjuri, 

Politika Ewropea tal-Enerġija 

● Iga Lis, Avukat bi kważi 20 sena esperjenza fl-enerġija rinnovabbli, l-Università Lazarski, il-

Polonja  

● Christian Egenhofer, Assoċjat Superjuri tar-Riċerka, Skola tal-Governanza Transnazzjonali, 

Istitut Universitarju Ewropew, Florence & Riċerkatur Assoċjat Superjuri, CEPS, Brussell, u l-

Kulleġġ tal-Ewropa (Natolin) 

● Pantelis Capros, Professur, Skola tal-Inġinerija Elettrika u tal-Kompjuters tal-Università 

Teknika Nazzjonali ta’ Ateni (NTUA) 

 

Esperti għall-fluss 5 - Kura għal kulħadd 

 

● Aleskandar Dzakula, Professur fl-Iskola Medika tal-Università ta’ Zagreb 

● Francisco José Eiroa Orosa, Ramón y Cajal Riċerkatur, Taqsima tal-Personalità, Evalwazzjoni u 

Trattament Psikoloġiku, l-Università ta’ Barċellona 

● Claudia Marinetti, Direttur, Mental Health Europe  

● Caroline Costongs, Direttur, EuroHealthNet 

 

  

https://institutdelors.eu/tous-les-contributeurs/thomas-pellerin-carlin/
https://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-praktykow-prawa/prawo-ochrony-srodowiska/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/christian-egenhofer/
https://www.ece.ntua.gr/en/staff/12
https://lmhs.snz.hr/professors/doc-dr-sc-aleksandar-dzakula
https://www.ub.edu/ipcs/ca/equip/francisco-jose-eiroa-orosa/
https://www.eurordis.org/person/yann-le-cam
https://eurohealthnet.eu/about-us/team/
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Anness III: Rakkomandazzjonijiet oħra li tqiesu mill-panel u li ma ġewx adottati 

 
 

Fluss 1: Modi aħjar ta’ għajxien 
 
Sottofluss 1.1 Stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa 
 
Nirrakkomandaw li l-UE toħroġ rakkomandazzjoni lill-Istati Membri kollha dwar l-aħjar prattiki 
għall-projbizzjoni jew għar-restrizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol u tat-tabakk fil-forom kollha tal-
media għall-gruppi ta’ kull età, iżda b’enfasi fuq udjenzi żgħażagħ. L-UE għandha tiżgura l-infurzar 
tal-liġijiet li jirrestrinġu l-bejgħ ta’ dawn il-prodotti lill-minorenni. L-Istati Membri kollha għandhom 
jimplimentaw liġijiet, b’penali, relatati mat-tipjip f’żoni pubbliċi, speċjalment fil-faċilitajiet 
edukattivi, u joħolqu żoni apposta għat-tipjip. 
 
Stili ta’ ħajja mhux tajbin għas-saħħa ma jistgħux jidhru fir-reklamar u għandhom ikunu inqas viżibbli 
fil-ħajja pubblika. Barra minn hekk, l-alkoħol u t-tabakk huma wħud mill-aktar sustanzi ta’ ħsara użati 
u din ir-rakkomandazzjoni tipprevjeni l-konsum abbużiv ta’ dawn is-sustanzi. 
 
 
Nirrakkomandaw li l-UE tappoġġa lill-Istati Membri biex jinkludu lezzjonijiet dwar it-tisjir b’mod 
sostenibbli, tajjeb għas-saħħa u delizzjuż fil-kurrikuli nazzjonali. L-UE tista’ tappoġġa dan permezz 
ta’ gwidi ta’ tisjir tajjeb għas-saħħa, kemm online kif ukoll stampati. Dan għandu jiġi reklamat b’mod 
proattiv fuq il-media tradizzjonali u soċjali sabiex tintlaħaq udjenza żagħżugħa. Għandna wkoll 
nedukaw lill-ġenituri sabiex jitgħallmu x’inhu l-aħjar mod kif jużaw l-ikel sabiex jadottaw stil ta’ 
ħajja tajjeb għas-saħħa. Għandu jkun hemm riċerka stimulanti u arrikkita f’dan il-qasam. 
 
Korsijiet dwar it-tisjir u n-nutrizzjoni fl-iskola jtejbu s-saħħa taż-żgħażagħ u jiskoraġġixxu l-konsum tal-
fast-food. L-edukazzjoni tat-tfal tippermettilhom jikkondividu dak li tgħallmu mal-ġenituri tagħhom. 
Barra minn hekk, l-edukazzjoni tal-ġenituri dwar stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa toħloq preċedent 
tajjeb għat-tfal. 
 
 
Nirrakkomandaw li tiġi intensifikata l-kampanja tal-Kummissjoni Ewropea “HealthyLifestyle4All” 
dwar stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa, u l-benefiċċji tal-attività soċjali b’eżempji konkreti u bl-użu ta’ 
approċċ olistiku. Il-kampanji ta’ informazzjoni għandhom jiġu definiti fuq gruppi fil-mira strutturati 
tajjeb, u għandhom jintgħażlu mezzi xierqa ta’ komunikazzjoni għal kull wieħed mill-gruppi fil-mira. 
Barra minn hekk, huwa importanti li jiġu pprovduti premjijiet u sistemi ta’ inċentivi għall-
promozzjoni ta’ mġiba pożittiva. Il-kampanji għandhom jinkludu influwenzaturi, ċelebritajiet jew 
awtoritajiet. Għandhom jenfasizzaw il-benefiċċji doppji kemm fuq is-saħħa kif ukoll fuq l-ambjent 
u l-klima. Barra minn hekk, għandhom ikunu disponibbli sussidji għall-isport pubbliku b'xejn fl-Istati 
Membri kollha. 
 
Stili ta’ ħajja aktar tajbin għas-saħħa għandhom effett pożittiv fuq is-sistema tal-kura tas-saħħa billi 
jnaqqsu l-problemi tas-saħħa. Is-saħħa fiżika għandha impatt fuq is-saħħa mentali u l-kuntentizza. Il-
kampanji attwali mhumiex magħrufa biżżejjed. L-inklużjoni ta’ mudelli eżemplari u influwenzaturi 
tagħmilhom aktar effettivi u aktar motivanti. 
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Nirrakkomandaw kampanja ta’ informazzjoni dwar l-ikel tajjeb għas-saħħa u n-nutrizzjoni. L-UE 
għandha tippromwovi li jiġu adottati taxxi ogħla għal-laħam u għaz-zokkor fl-Istati Membri. 
Għandha tesplora għażliet biex tiddistingwi ikel tajjeb għas-saħħa minn ikel mhux tajjeb għas-saħħa 
u tpoġġih f’kategoriji differenti tal-VAT. Nirrakkomandaw li jitqiegħdu sinjali ta’ twissija ċari ħafna 
fuq l-ikel li mhuwiex tajjeb għas-saħħa (bħall-prodotti tat-tabakk). Barra minn hekk, 
nirrakkomandaw punteġġ ta’ nutrizzjoni komuni għall-Ewropa kollha, b’informazzjoni rilevanti u 
kodiċi QR għall-konsumaturi biex ikunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet infurmati aħjar. Għandhom jiġu 
esplorati għażliet biex l-ikel tajjeb għas-saħħa jkun orħos mill-junk food u biex il-produzzjoni ta’ 
prodotti tajbin għas-saħħa tkun aktar attraenti għall-bdiewa. 
 
L-ikel tajjeb għas-saħħa huwa l-bażi għal għajxien b’saħħtu. Jeħtieġ li jiġu indirizzati kemm in-naħa tal-
produzzjoni kif ukoll dik tal-konsumatur. Il-produzzjoni ta’ prodotti tajbin għas-saħħa għandha wkoll 
effetti pożittivi fuq l-ambjent u tista’ tgħin fl-appoġġ tal-bdiewa lokali. Jekk ikun hemm aktar 
produzzjoni ta’ ikel tajjeb għas-saħħa, il-prezzijiet jonqsu u d-domanda tiżdied. 
 
 
Sottofluss 1.2 Edukazzjoni ambjentali 
 
Nirrakkomandaw li l-UE tistabbilixxi skema ta’ finanzjament biex tinċentiva l-inklużjoni ta’ 
programm ta’ edukazzjoni ambjentali fit-tul fis-sistemi tal-edukazzjoni nazzjonali għat-tfal fl-iskejjel 
primarji u sekondarji. Din l-iskema ta’ finanzjament għandha tinkludi fondi allokati għall-ġenituri li 
jeħtieġu assistenza finanzjarja. 
 
Is-sistemi tal-edukazzjoni attwali ma fihomx biżżejjed elementi prattiċi li jippromwovu interazzjonijiet 
diretti u profondi bejn it-tfal u l-ambjent. Il-programmi eżistenti, elaborati minn perspettiva ta’ 
terminu qasir, huma eteroġenji u jonqsu milli jippromwovu l-bidla meħtieġa fl-attitudnijiet. Il-ġenituri 
għandhom jiġu megħjuna biex jiġi żgurat li t-tfal kollha jkunu jistgħu jibbenefikaw bl-istess mod mill-
programm u l-ebda wieħed minnhom ma jiġi eskluż għal raġunijiet finanzjarji. 
 
 
 

Fluss 2: Nipproteġu l-ambjent tagħna u saħħitna 
 
Sottofluss 2.1 Ambjent naturali tajjeb għas-saħħa 
 
Nirrakkomandaw l-implimentazzjoni immedjata tal-ogħla standard possibbli tal-kwalità tal-ilma fl-
UE kollha. Biex niffrankaw l-ilma, nissuġġerixxu sistema ta’ ppremjar li tkun ibbażata fuq l-ipprezzar 
tal-ilma b’mod li jħeġġeġ u jagħti inċentivi għal inqas konsum, eż.: (1) billi tinħoloq sistema dinamika 
li tħeġġeġ lill-konsumaturi jibqgħu taħt l-ammont medju ta’ konsum tal-ilma (jiġifieri żieda fil-
konsum tal-ilma b’10 % iżżid il-prezz bi 11 %), (2) billi tinħoloq sistema tas-suq tal-kwoti għall-lima 
mniġġes mill-kumpaniji tal-manifattura, li hija sistema simili għas-suq tal-permessi tal-karbonju li 
diġà hija fis-seħħ. 
 
Din ir-rakkomandazzjoni hija ġġustifikata mill-fatt li ż-żieda fil-prezzijiet hija inċentiv għall-utenti kollha 
biex jieħdu deċiżjonijiet aktar responsabbli dwar il-konsum tagħhom. Aħna u nqisu r-realtajiet 
differenti tal-pajjiżi tal-UE u bil-mira li jkollna sistema soċjalment ġusta, nistgħu nappoġġaw lill-
popolazzjonijiet ifqar fil-ġestjoni tal-ilma billi ninvestu b’mod konġunt fl-infrastruttura tal-ilma u fir-
riċerka. 
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Fluss 3: Ridirezzjonar tal-ekonomija u tal-konsum tagħna 
 
Sottofluss 3.1 Regolazzjoni tal-produzzjoni żejda u tal-konsum żejjed 
 
Nirrakkomandaw li l-UE timponi multi fuq kumpaniji li jarmu l-prodotti mhux mibjugħa ġġenerati 
minn produzzjoni żejda. 
 
F’xi każijiet il-kumpaniji jikkunsidraw li huwa aktar profittabbli għalihom li jarmu l-prodotti mhux 
mibjugħa minflok jirriċiklawhom jew jużawhom mill-ġdid. Għalhekk huwa importanti li tiġi skoraġġuta 
l-produzzjoni żejda permezz ta’ multi sabiex din il-prattika ma tibqax profittabbli għall-produtturi. 
 
 
Sottofluss 3.2 Innaqqsu l-iskart 
 
Nirrakkomandaw li l-UE tiżviluppa u timplimenta politika ta’ ġestjoni tal-iskart għall-unitajiet 
domestiċi/għaċ-ċittadini, b’enfasi fuq l-ammont reali ta’ skart li jiġġeneraw, ikkomplementata minn 
miżuri meħtieġa għas-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini dwar il-benefiċċji tat-tnaqqis tal-ġenerazzjoni 
tal-iskart u tal-ġbir separat tal-iskart. Il-miżuri li jimmiraw il-familji soċjalment żvantaġġati (eż. 
familji żgħażagħ bit-tfal, anzjani, eċċ.) għandhom jiġu implimentati wkoll, bi qbil mal-prinċipju 
“ħadd ma jitħalla jibqa’ lura”. 
 
Il-politika għandha l-għan li tiżviluppa approċċ unifikat għall-ġestjoni tal-iskart fl-unitajiet domestiċi, 
tiffaċilita wkoll il-protezzjoni tal-ambjent permezz tat-tnaqqis tal-iskart, tkompli tistimula l-ekonomija 
ċirkolari u żżid l-effiċjenza tal-ġbir tal-iskart. Fl-aħħar nett, iżda mhux l-inqas, tagħmel in-nies aktar 
konxji u responsabbli għall-ambjent. 
 
 
Nirrakkomandaw li l-UE tippromwovi l-kompetizzjoni fis-suq ħieles u tistimula lis-settur privat biex 
jinvolvi ruħu b’mod aktar attiv fit-trattament tal-iskart, inkluż l-ilma mormi, u l-attivitajiet ta’ użu 
mill-ġdid kreattiv u riċiklaġġ. 
 
L-UE hija l-livell it-tajjeb biex timplimenta din ir-rakkomandazzjoni għaliex tikkomplementa d-Direttiva 
Qafas dwar l-Iskart u l-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE għal Ekonomija Ċirkolari. Barra minn hekk, l-
implimentazzjoni tar-rakkomandazzjoni żżid is-soluzzjonijiet innovattivi fil-ġestjoni tal-iskart u ttejjeb 
il-kwalità tal-ġestjoni tal-iskart kif ukoll il-volum tal-iskart ittrattat minħabba li aktar kumpaniji 
jipparteċipaw f’dawn l-attivitajiet. 
 
 
Sottofluss 3.3 Prodotti ġusti, aċċess ugwali u konsum ġust 
 
Nirrakkomandaw ir-rilokazzjoni tal-industriji ġewwa l-Unjoni Ewropea sabiex jiġu pprovduti 
prodotti ġusti ta’ kwalità u jiġu indirizzati l-kwistjonijiet klimatiċi. 
 
L-Unjoni Ewropea għandha għarfien espert li għandu jiġi promoss fis-suq tagħha stess. Minħabba d-
delokalizzazzjoni tal-industriji barra mill-UE, b’mod partikolari fl-Asja, xi kompetenzi professjonali 
huma delokalizzati wkoll. Din ir-rakkomandazzjoni tinvolvi t-taħriġ professjonali tal-ħaddiema 
Ewropej. Ninsistu fuq il-ħtieġa li tiġi evitata d-delokalizzazzjoni bejn Stati Membri differenti, sabiex tiġi 
evitata l-kompetizzjoni inġusta. Aħna osservajna li delokalizzazzjoni massiva tal-industriji fid-dinja 
kollha taffettwa lill-industriji Ewropej. Għalhekk, il-produzzjoni lokali twassal għal ċittadini u ambjent 
aktar b’saħħithom. 
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Fluss 4: Lejn soċjetà sostenibbli 
 
Sottofluss 4.3 Trasport li jirrispetta l-ambjent 
 
Nirrakkomandaw li l-bliet il-kbar jirċievu sanzjonijiet jew sussidji skont il-prestazzjoni tagħhom fuq 
it-trasport pubbliku tagħhom fir-rigward tal-ambjent u t-tniġġis (vetturi elettriċi, trasport pubbliku 
ekoloġiku, il-ħolqien ta’ żoni pedonali, jiġi mħeġġeġ l-użu tar-roti, eċċ.). Il-penali jew is-sussidji 
mmirati lejn l-awtoritajiet lokali għandhom jiġu applikati b’mod partikolari abbażi tal-bidliet 
implimentati mill-bliet fit-trasport ekoloġiku filwaqt li jitqies x’inhu l-punt tat-tluq tagħhom. Hija l-
Unjoni Ewropea, permezz tal-leġiżlazzjoni tagħha, li għandha tistabbilixxi xi indikaturi tal-
prestazzjoni fir-rigward tal-miżuri tat-tniġġis u t-tnaqqis proporzjonali. Dan għandu jsir billi jitqiesu 
l-punti tat-tluq ta’ kull belt. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex il-bliet ġew affettwati mit-tniġġis tal-arja, u dan qajjem xi kwistjonijiet 
dwar is-saħħa. L-iżvilupp ta’ trasport ekoloġiku jtejjeb il-ħajja tan-nies u jnaqqas l-effett serra. Is-
sussidji u s-sanzjonijiet huma miżuri effettivi biex jippromwovu bidliet u jgħinu biex wieħed jadatta 
għal sitwazzjonijiet differenti li jeżistu fi bliet differenti. 
 
 
Nirrakkomandaw li l-leġiżlazzjoni tal-UE tillimita u tirregola l-użu ta’ titjiriet qosra u bastimenti tal-
kruċieri. Iridu jiġu pprovduti alternattivi ekoloġiċi għan-nies f’dak li għandu x’jaqsam mat-trasport. 
Waħda minn dawn l-alternattivi għandha tkun l-istandardizzazzjoni tal-binarji ferrovjarji sabiex jiġu 
konnessi l-bliet kapitali Ewropej. Nirrakkomandaw ukoll li l-UE tagħti sussidji biex jinbidel it-
trasport tal-merkanzija biex isir aktar ekoloġiku, bħat-trasport bil-ferrovija u bil-baħar (fi vjaġġi fuq 
distanzi qosra). 
 
Nirrakkomandaw dan minħabba li l-vjaġġi fuq distanzi qosra huma frekwenti wisq, iniġġsu u jistgħu 
jiġu sostitwiti faċilment. Il-limitazzjoni tal-bastimenti tal-kruċieri tnaqqas it-tniġġis marittimu 
(problema ambjentali kritika) u l-impatt negattiv fil-bliet kostali. Għalhekk, jeħtieġ li noħolqu 
alternattivi aktar għall-but ta’ kulħadd meta mqabbla ma’ dawk li jniġġsu aktar. Jekk ikollna l-istess 
wisa’ tal-binarji ferrovjarji nkunu nistgħu ntejbu l-konnessjonijiet ferrovjarji bejn il-bliet kapitali. 
 
 
 

Fluss 5: Kura għal kulħadd 
 
Sottofluss 5.2 Fehim usa’ tas-saħħa 
 
Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea, f’konformità mal-kampanja tagħha HealthyLife4All, 
tippromwovi wkoll inizjattivi bħal avvenimenti soċjali sportivi, attivitajiet sportivi fl-iskejjel, 
Olimpijadi biannwali miftuħa għall-gruppi ta’ kull età, u għall-isport kollu [mhux għall-
professjonisti]. Nirrakkomandaw ukoll l-iżvilupp ta’ app Ewropea tal-isport b'xejn biex tinċentiva 
attivitajiet sportivi kollettivi. Din l-app għandha tgħin lin-nies biex jingħaqdu flimkien permezz tal-
isport. Barra minn hekk, dawn l-inizjattivi għandhom jiġu ppubbliċizzati u kkomunikati b’mod 
wiesa’. 
 
Sabiex il-popolazzjoni Ewropea tkun aktar b’saħħitha, l-Unjoni Ewropea għandha tippromwovi l-isport 
u stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa. Barra minn hekk, ħafna drabi l-popolazzjoni ma tkunx konxja tar-
relazzjoni bejn l-isport u ħajja b’saħħitha. L-app hija importanti għaliex in-nies huma aktar suxxettibbli 
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li jagħmlu l-isport jekk jagħmluh ma’ xi ħadd ieħor. 
Anness IV: Orjentazzjonijiet Raggruppati3 

 

Fluss 1 - Modi aħjar ta’ għajxien 

Sottofluss 1.1 - Stil ta’ ħajja tajjeb għas-saħħa 

1. Ragruppament ta’ Sitt Orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 1.1.1.1: Iftaħ skejjel tat-tisjir fl-Istati Membri u ppromwovihom b’sussidji u 
reklamar (korsijiet b’xejn għall-adoloxxenti u għat-tfal), inklużi korsijiet ta’ taħriġ dwar dieta tajba 
għas-saħħa li tibda toffrihom fit-tfulija bikrija (qabel l-iskola u skola elementari), ikseb l-aħjar 
prattika / l-aħjar riċetti minn madwar l-Ewropa kollha u inkludihom fil-korsijiet tat-tisjir (irrikorri 
għal varjetà rikka ta’ drawwiet tal-ikel Ewropej), eżempju fl-Italja: Taħriġ vokazzjonali b’xejn fl-
iskejjel pubbliċi fejn titgħallem issajjar ikel tajjeb għas-saħħa 
Orjentazzjoni 1.1.3.3:  Daħħal fis-seħħ lezzjonijiet tat-tisjir fis-sistema tal-iskola, eż. klassijiet tat-
tisjir. 
Orjentazzjoni 1.1.8.4: Ippromwovi korsijiet u informazzjoni tajba għall-iskejjel u l-kindergartens 
permezz ta’ programmi Ewropej.  
Orjentazzjoni 1.1.16.1:  Il-waqfien ta’ prodotti minn materja prima pproċessata u t-tħeġġiġ kemm 
jista’ jkun ta’ kċina bbażata fuq l-ikel tajjeb għas-saħħa. Is-sistemi edukattivi formali għandhom 
jinkludu lezzjonijiet dwar in-nutrizzjoni.  
Orjentazzjoni 1.2.3.3: Qajjem kuxjenza fl-iskejjel dwar dawn is-suġġetti u għallem kif issajjar u 
tipproċessa l-ikel mingħajr ma tipproduċi ħafna skart. Għandu jirrelata mal-aspett emozzjonali.  
Orjentazzjoni 5.3.2.2: Programmi tal-iskola dwar ikel tajjeb għas-saħħa. Iddistingwi bejn dak li hu 
bnin u dak li mhuwiex. 

 
2. Ragruppament ta’ żewġ Orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 1.1.1.2: Reklami qosra fuq it-televixin, fuq pjattaformi differenti u b’kooperazzjoni 
ma’ influwenzaturi (eż. YouTube), waqt il-programmi għaż-żgħażagħ u informazzjoni statistika, li 
b'hekk direttament jindirizzaw il-grupp fil-mira u jagħtu informazzjoni dwar nutrizzjoni tajba, tisjir 
tajjeb għas-saħħa u ikel bnin 
Orjentazzjoni 1.1.8.3: Regolamentazzjoni aktar b’saħħitha dwar informazzjoni ħażina fir-reklamar 
hija meħtieġa kif ukoll il-projbizzjoni tar-reklamar għall-ikel ħażin ħafna għas-saħħa 

 
3. Orjentazzjoni 1.1.1.3:  Approċċ olistiku: sports, saħħa u nutrizzjoni, eż. attenzjoni wkoll għall-mard 

li jista’ jinqala’ jekk ma tikolx tajjeb (eż. problemi kardjovaskulari) 
 

4. Ragruppament ta’ għaxar orjentazzjonijiet  

Orjentazzjoni 1.1.4.2:  Aktar mixi - qajjem kuxjenza dwar il-valur tiegħu għas-saħħa fuq it-
televixin, ir-radju, il-media soċjali, fil-gazzetti u r-rivisti 
Orjentazzjoni 1.1.8.1: Aktar informazzjoni u kampanja dwar stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa 
b’eżempji konkreti. L-informazzjoni għandha tinftiehem u tkun aċċessibbli faċilment. Uża mezzi 
ta’ informazzjoni differenti għal gruppi fil-mira differenti. 
Orjentazzjoni 1.1.8.2: Neħtieġu mudelli tajbin li jkunu preżenti fil-media 
Orjentazzjoni 1.1.8.5:  Ħeġġeġ imġiba pożittiva permezz ta’ sistemi ta’ premjijiet u ta’ inċentivi. 
Orjentazzjoni 1.2.1.3: Investi f’avvenimenti ta’ xandir pubbliku, u rappurtar fuq stazzjonijiet 

                                                
3  Fil-proċess ta’ raggruppament, tliet orjentazzjonijiet ma ġewx inklużi fil-lista bi żball: Orjentazzjoni 5.3.1.1: Il-
promozzjoni tal-edukazzjoni fil-parteċipazzjoni (fil-livell tal-UE). Orjentazzjoni 1.2.2.4: L-UE trid tgħin biex jitqiesu mill-ġdid 
il-kunċetti tal-maskulinità u tal-femminilità. Orjentazzjoni 1.2.2.1: Il-battalja kulturali, ir-rikonoxximent u l-fehim tal-
privileġġ li wieħed ikun "raġel" sabiex titqajjem kuxjenza dwar l-implikazzjonijiet li persuna tkun mara. Iċ-ċittadini ġew 
infurmati kif xieraq.  
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madwar l-Ewropa kollha. Uża l-Internet u n-networks soċjali biex tqiegħed liż-żgħażagħ fil-mira. 
Orjentazzjoni 1.1.17.1: Il-kampanji ta’ informazzjoni għandhom jiġu strutturati fuq gruppi fil-mira 
definiti tajjeb, u għandhom jintgħażlu mezzi xierqa ta’ komunikazzjoni għal kull wieħed mill-gruppi 
fil-mira. It-tobba għandhom jikkomunikaw - f’kull okkażjoni - il-ħtieġa li nsegwu stil ta’ ħajja tajjeb 
għas-saħħa 
Orjentazzjoni 1.2.3.2: Kampanji edukattivi kkoordinati madwar l-UE ma’ influwenzaturi, mal-
media soċjali, eċċ. Żviluppa kooperazzjoni ma’ aġenziji tar-reklamar kbar biex tipproduċi filmati li 
jsiru virali u jiġu rrappurtati. Imfassla għal kull pajjiż u flimkien ma’ atturi jew ma' influwenzaturi 
magħrufa. Xi ħaġa li tidħol f’moħħ u f’qalb in-nies u tibqa’ fil-memorji tagħhom 
Orjentazzjoni 3.3.1.4:  Ippromwovi ġestjoni regolatorja aħjar ta’ kampanji ta’ reklamar relatati 
maċ-ċittadini.  Agħti aktar viżibilità lill-atturi li jipproduċu prodotti sostenibbli billi xxandar il-
kampanji ta’ reklamar tagħhom fuq l-istazzjonijiet televiżivi. 
Orjentazzjoni 5.2.1.1:  Informa u eduka lin-nies dwar il-vantaġġi tal-attività fiżika u l-ikel tajjeb 
għas-saħħa permezz ta’ kampanji televiżivi u fuq l-internet (eż. podcasts dwar is-saħħa).  
Orjentazzjoni 5.2.1.3: Għandu jkun hemm il-ġimgħa tas-saħħa, u skejjel, kumpaniji u 
istituzzjonijiet jistgħu jippromwovu attivitajiet relatati mas-saħħa - prevenzjoni, informazzjoni. 
Uża r-radju, it-TV u l-internet.  

 
5. Orjentazzjoni 1.1.1.4: Fil-lezzjonijiet żid ukoll suġġetti bħall-edukazzjoni sesswali u l-edukazzjoni 

dwar it-traffiku fit-triq. 
 

6. Ragruppament ta’ żewġ orjentazzjonijiet  

Orjentazzjoni 1.1.1.5: Il-kantins tal-iskejjel għandhom joffru dieta aktar tajba għas-saħħa, eż. iżidu 
wkoll l-għażla (veġetarjan, kontorni tal-ħaxix, frott u ħaxix tal-istaġun) u dieta bilanċjata, kwalità 
għolja, eż. prodotti organiċi 
Orjentazzjoni 1.1.12.1: Ippermetti lill-iskejjel u fornituri edukattivi oħra joffru ikliet skolastiċi 
tajbin għas-saħħa u sostenibbli, eż. permezz ta’ appoġġ finanzjarju (baġits ogħla), aċċess għal u 
informazzjoni dwar fornituri tajbin. 

 
7. Ragruppament ta’ żewġ orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 1.1.2.1: Fuljetti li għandhom jitqassmu lill-iskejjel li jippromwovu NGOs edukattivi 
(organizzazzjonijiet mhux governattivi) u programmi ta’ wara l-iskola, eċċ. eż. biex nies li jafu dwar 
in-nutrizzjoni u l-isports jgħallmu lit-tfal dwar dawn is-suġġetti 
Orjentazzjoni 1.1.7.1: Aktar promozzjoni ta’ NGOs li jaħdmu fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa. 

 
8. Orjentazzjoni 1.1.2.2: Irrestrinġi r-reklamar tal-alkoħol u tat-tabakk speċjalment fejn jidħlu udjenzi 

żgħażagħ, eż. f’avvenimenti sportivi. 
 

9. Orjentazzjoni 1.1.2.3: F’kumpaniji: pereżempju l-inklużjoni ta’ ħin għar-rikreazzjoni waqt il-pawżi 
għall-ikel u żoni għall-fitness, jippromwovu attivitajiet fiżiċi fil-kumpaniji, sabiex l-impjegati jagħmlu 
kuntatt mal-kollegi waqt li jagħmlu l-isports, jibnu kampijiet sportivi eż. futbol. Anke waqt ħin ix-
xogħol: agħti lill-impjegati l-opportunità li jipprattikaw attività fiżika, eż. blalen tal-ġinnastika, iqumu 
bilwieqfa waqt ix-xogħol, jagħmlu eżerċizzji ħdejn l-iskrivanija, ibiddlu l-pożizzjoni. 
 

10. Orjentazzjoni 1.1.3.1: Oħloq ġonna żgħar fl-iskejjel, oħloq ġonna urbani li possibbilment ikunu 
sussidjati. 
 

11. Orjentazzjoni 1.1.3.4: Ippromwovi riċetti tajbin għall-ikel veġetarjan. 
 

12. Ragruppament ta’ tmien orjentazzjonijiet:  

Orjentazzjoni 1.1.3.5: Agħti aktar appoġġ lill-irziezet iżgħar li jipproduċu u jbigħu reġjonalment u 
agħti aktar appoġġ lill-irziezet organiċi biex ikollhom il-possibbiltà jipproduċu ikel irħas (minflok 
sussidju skont id-daqs, qies is-sostenibbiltà).  
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Orjentazzjoni 1.1.3.2: Aġġustament fil-prezzijiet: il-prodotti organiċi għandhom ikunu orħos 
Orjentazzjoni 1.1.9.1: Jingħataw sussidji u programmi ta’ premjijiet lill-produtturi żgħar u 
sostenibbli biex jipproduċu prodotti sostenibbli u bnini. Naqqas is-sussidji għall-oħrajn 
Orjentazzjoni 1.2.1.2:  Prattika / Promozzjoni ta’ agrikoltura sostenibbli u riġenerattiva 
Orjentazzjoni 2.2.6.3: Ħeġġeġ irziezet mhux intensivi, irziezet mikro li jiżguraw iż-żamma ta’ razez 
qodma ta’ annimali. 
Orjentazzjoni 2.2.7.2: Ħeġġeġ l-irziezet iż-żgħar jużaw varjetajiet lokali ta’ pjanti, inklużi pjanti ta’ 
wirt kulturali, li jeħtieġu inqas pestiċidi 
Orjentazzjoni 2.3.1.3: Nistgħu nħeġġu u nagħmlu ktajjen tal-provvista tal-ikel qosra orħos u aktar 
aċċessibbli 
Orjentazzjoni 3.1.3.3:  Għandna nħeġġu prodotti aktar sostenibbli permezz ta’ inċentivi 
finanzjarji. 

 
13. Ragruppament ta’ żewġ orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 1.1.3.6: Biedja vertikali: kabbar fuq xulxin f’imħażen kbar. Il-pestiċidi ma jkollhomx 
għalfejn jintużaw peress li ma jkunx hemm insetti. Investimenti kbar huma meħtieġa fl-
awtomatizzazzjoni peress li din tagħmilha kosteffettiva ħafna u għall-but ta' kulħadd  
Orjentazzjoni 1.1.6.1: It-traċċar dwar kif jitqassmu l-fondi tal-UE u l-investiment ta’ aktar flus għal 
innovazzjonijiet fl-agrikoltura, eż. biedja vertikali 

 
14. Orjentazzjoni 1.1.4.1:  Żid is-sussidji lill-klabbs lokali biex it-tfal ikollhom l-opportunità jagħmlu 

sports barra mill-iskola (jippruvaw sports differenti fil-klabbs). 
 

15. Orjentazzjoni 1.1.4.3: Organizzazzjoni ta’ Kampjonati Ewropej taż-Żgħażagħ: żgħażagħ minn 
madwar l-Ewropa kollha jinġabru u jidħlu f’kompetizzjoni ta’ sports differenti 
 

16. Ragruppament ta’ tliet orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 1.1.5.1: Noti fuq l-imballaġġ: X’inhu tajjeb għas-saħħa / x’inhu ħażin (eż., “dawl tat-
traffiku” tal-ikel, Nutri-score). 
Orjentazzjoni 1.1.11.1: Oħloq standard komuni għal informazzjoni aħjar u li tinftiehem dwar l-ikel 
fl-UE.  
Orjentazzjoni 5.2.5.2: It-tikkettar huwa importanti u l-Istati Membri jistgħu jaqsmu s-sistemi 
tagħhom (il-Ġermanja pereżempju għandha sistema ta’ tliet kuluri li tidher attraenti) [ikel ħażin 
għas-saħħa]. 

 
17. Orjentazzjoni 1.1.7.2: Kampanji massivi ta’ tqajjim ta’ kuxjenza mill-UE li l-vaċċini tal-mRNA huma 

sikuri u xi jfisser li titlaqqam b’dawn il-vaċċini.  
 

18. Ragruppament ta’ erba’ orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 1.1.9.2: Regolamentazzjoni aktar b’saħħitha hija meħtieġa biex tiġi limitata l-
produzzjoni ta’ ikel ħażin għas-saħħa  
Orjentazzjoni 1.1.10.1: Il-politika għandha tikkunsidra u tippromwovi għażliet biex jitnaqqas il-
konsum [ikel ħażin għas-saħħa]  
Orjentazzjoni 1.1.10.2:  Aktar opportunitajiet u spazju għal swieq ta’ kull ġimgħa u għal 
kummerċjalizzazzjoni diretta, li joffru ikel bnin u reġjonali u jippromwovu u jaqsmu l-informazzjoni 
Orjentazzjoni 1.1.6.3: Naqqas il-konsum tal-laħam 

 
19. Ragruppament ta’ żewġ orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 1.1.12.2: Ippromwovi ċ-ċikliżmu permezz tal-espansjoni ta’ itinerarji ċiklabbli, 
opportunitajiet ta’ ċikliżmu u taħriġ fl-iskejjel 
Orjentazzjoni 4.3.4.1:  L-UE għandha tħeġġeġ iċ-ċikliżmu, speċjalment fiż-żoni urbani, billi ttejjeb 
l-infrastruttura u l-korsiji għar-roti.  Għaż-żoni rurali, hemm diversità ta’ sitwazzjonijiet fl-Ewropa, 
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hemm oqsma fejn ikun meħtieġ investiment akbar fl-infrastruttura u f’oħrajn fejn din in-nefqa ma 
tkunx meħtieġa. Huwa importanti wkoll li ċ-ċentri tal-belt ikollhom żoni pedonali, in-numru ta’ 
żoni pedonali għandhom jiżdied.  

 
20. Orjentazzjoni 1.1.13.1: Żvilupp ta’ teknoloġiji ġodda, li jirriżultaw fi prodotti ta’ kwalità aħjar u aktar 

tajbin għas-saħħa 
 

21. Orjentazzjoni 1.1.15.1: Tibdil fis-sistema medika biex tkun aktar effiċjenti fl-implimentazzjoni tal-
prevenzjoni kontinwa, inklużi eżamijiet obbligatorji 
 

22. Ragruppament ta’ żewġ orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 1.1.18.1: Ir-rwol tat-tobba tal-familja għandu jkun aktar importanti; għadhom ikunu 
proattivi, mhux sempliċiment reattivi fl-attivitajiet tagħhom. L-uffiċċji tat-tobba tal-familja 
għandhom ikunu mgħammra aħjar. 
Orjentazzjoni 5.3.5.2: Agħti aktar importanza lit-tabib tal-familja, speċjalment fi nħawi rurali 

 

23. Ragruppament ta’ żewġ orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 1.1.19.1: Il-kwistjonijiet tas-saħħa li għandhom impatt globali, fil-livell tas-soċjetà, 
għandhom jiġu kkomunikati b’mod trasparenti u minn speċjalisti imparzjali u rikonoxxuti 
professjonalment biss. L-informazzjoni kkomunikata għandha tkun appoġġata minn data 
kredibbli, disponibbli għall-pubbliku ġenerali. 
Orjentazzjoni 1.2.1.1: Ipprovdi aktar statistika, fatti u ċifri biex tinforma dwar dawn il-kwistjonijiet 
u l-impatt tagħhom. 

 

Sottofluss 1.2 - Edukazzjoni ambjentali 

24. Ragruppament ta’ tliet orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 1.2.2.1: Qarreb lit-tfal li jgħixu f’żoni urbani lejn in-natura: Iddisinja lezzjonijiet fuq 
barra; programmi ta’ finanzjament għal ġonna tal-iskejjel, eż. ġnien tal-fjuri, kindergarten fil-
foresti, ġardinara li jqajmu kuxjenza 
Orjentazzjoni 1.2.7.2: Uża ħarġiet fin-natura u azzjoni għall-protezzjoni tal-ambjent (eż. ġbir ta’ 
skart) biex tippromwovi l-imħabba għan-natura. 
Orjentazzjoni 1.2.14.2:  It-tfal għandhom jiġu mħeġġa jqattgħu kemm jista’ jkun ħin fin-natura – 
permezz ta’ programmi tal-iskola, u l-familji jridu jkunu mħeġġa jqattgħu aktar ħin magħhom 
f’kuntatt man-natura. 

 
25. Orjentazzjoni 1.2.2.2: Agħmel il-bliet aktar ekoloġiċi. eż. aktar siġar fil-belt 

 
26. Ragruppament ta’ 16-il orjentazzjoni 

Orjentazzjoni 1.2.3.1: Programmi ta’ taħriġ fuq skala kbira bbażati fuq edukazzjoni ambjentali, li 
huma maħsuba kemm għall-ġenituri kif ukoll għat-tfal. 
Orjentazzjoni 1.2.4.1: Aktar informazzjoni dwar suġġetti ambjentali fl-iskejjel: mhux biss 
informazzjoni teoretika, iżda jistgħu jiġu implimentati wkoll eżempji bħall-għarfien prattiku.  
Orjentazzjoni 1.2.4.2: Introduzzjoni tas-suġġett obbligatorju “ambjent” fl-iskola. Żid il-ġranet 
ambjentali fl-iskola (eż., il-ġbir tal-iskart). 
Orjentazzjoni 1.2.4.7: L-UE għandha tissottometti proposti, pariri u rakkomandazzjonijiet lill-
iskejjel dwar lezzjonijiet ambjentali.  
Orjentazzjoni 1.2.5.1: L-influwenzaturi u l-media soċjali b’mod ġenerali għandhom ikunu inklużi 
aktar f’kampanji ta’ għarfien dwar l-edukazzjoni ambjentali.  
Orjentazzjoni 1.2.5.4: Minbarra r-reklamar jew l-edukazzjoni fil-media soċjali, għandhom jiġu 
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pprovduti wkoll fuljetti ta’ informazzjoni, medjazzjoni orali u edukazzjoni lit-tfal. 
Orjentazzjoni 1.2.6.1: L-edukazzjoni dwar is-suġġett tal-protezzjoni tal-klima u l-ambjent għandha 
tkun is-suġġett u l-għan numru 1  
Orjentazzjoni 1.2.7.1: Ippromwovi programmi edukattivi extrakurrikulari bħal klabbs, NGOs u 
inizjattivi. Ukoll biex jappoggaw l-iskejjel. Il-klabbs kollha (kif ukoll pereżempju, klabbs sportivi) u 
l-programmi edukattivi kollha jgħinu biex jippromwovu s-suġġett tal-edukazzjoni ambjentali.  
Orjentazzjoni 1.2.8.1: Ippromwovi u qassam offerti edukattivi diġitali (pereżempju, l-UE tista’ 
tapplika l-offerti eżistenti aħjar).  
Orjentazzjoni 1.2.11.1: Karta Ewropea komuni għall-edukazzjoni ambjentali għall-Istati Membri 
kollha mogħtija lill-istituzzjonijiet edukattivi u lill-iskejjel kollha. 
Orjentazzjoni 1.2.12.1: L-UE għandha tħeġġeġ lill-Istati Membri jintegraw l-edukazzjoni 
ambjentali bħala suġġett fil-kurrikulu tal-iskola. L-għalliema jistgħu jkunu ġejjin minn barra (eż. 
minn NGOs/riċerka) u għandhom jitħallsu tajjeb.  
Orjentazzjoni 1.2.13.1: Nirriformaw is-sistemi edukattivi billi nżidu l-viżibbiltà u l-għarfien tar-
rwol li għandu l-ambjent f’ħajjitna.  
Orjentazzjoni 1.2.15.1: L-inklużjoni fil-kurrikulu skolastiku ta’ lezzjonijiet iddedikati għall-ambjent 
u l-protezzjoni tiegħu, inklużi dettalji dwar il-leġiżlazzjoni dwar il-ħarsien tan-natura (jibdew mill-
ewwel sena tas-sekondarja). Il-lezzjonijiet għandhom isiru fl-ambjent naturali u mingħajr noti.  
Orjentazzjoni 2.2.8.1: Edukazzjoni biex jiżdied l-għarfien dwar id-diversità tal-ħajja u biex tiġi 
promossa perspettiva aktar umli bħala bnedmin. 
Orjentazzjoni 3.2.2.3: Ir-reklami għandu jkollhom għanijiet edukattivi, eż. li jispjegaw il-benefiċċji 
għan-nies li jikkunsmaw prodott, billi jiffokaw fuq prodotti li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent. 
Orjentazzjoni 4.2.2.2: Informa lit-tfal permezz tal-edukazzjoni minn età żgħira u qajjem kuxjenza 
dwar l-ambjent. 

 
27. Orjentazzjoni 1.2.10.1:  Ipprovdi programmi edukattivi għall-adulti u l-ġenituri u integrahom f’miżuri 

għat-tfal. 
 

28. Orjentazzjoni 1.2.3.4: Wettaq studji xjentifiċi indipendenti u tajbin dwar is-suġġett tal-klima, l-ikel u 
n-nutrizzjoni. 
 

29. Ragruppament ta’ erba’ orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 1.2.3.5: Qajjem ukoll kuxjenza / ipprovdi informazzjoni dwar suġġetti ambjentali 
importanti relatati mat-trasport lokali (xarabank, subway, tram). 
Orjentazzjoni 2.1.2.1: Tnaqqis tat-trasport individwali, niddependu fuq it-trasport pubbliku - 
kollettiv. Trasport pubbliku ffokat fuq il-bżonnijiet tas-soċjetà, mhux fuq il-profitti.  
Orjentazzjoni 4.2.2.4: Agħmel it-trasport pubbliku għall-but ta' kulħadd fil-livell nazzjonali jew 
urban biex isir progress lejn il-projbizzjoni tal-karozzi. Flimkien ma’ infrastruttura sigura. 
Orjentazzjoni 4.3.3.1: L-Istati Membri għandhom iżidu l-finanzjament ferrovjarju. L-Istati Membri 
għandhom jinvestu fit-titjib tal-infrastruttura ferrovjarja u n-numru ta’ konnessjonijiet. It-trasport 
bil-ferrovija għandu jkun prijorità. Ikollna bżonn kumpanija Ewropea li tista’ tikkontrolla l-
konnessjonijiet tal-ferroviji, biex tagħmel l-ivvjaġġar bil-ferrovija aħjar. Żid il-punti ta’ skambju tal-
ferroviji ma’ mezzi oħra ta’ trasport.  

 
30. Orjentazzjoni 1.2.4.3: Ippromwovi proċessi ta’ manifattura ġodda li ma jipproduċux residwi / skart, 

eż. għall-fran. Uri lin-nies kif jixtru b’mod sensibbli biex jipproduċu inqas skart. 
 

31. Orjentazzjoni 1.2.4.4: Appoġġa kumpaniji li jagħmlu ġugarelli għat-tfal. Introduċi dawn is-suġġetti 
lit-tfal permezz tal-logħob u spjegalhom dwar x’inhi l-protezzjoni ambjentali. Ipproduċi ġugarelli li 
jgħallmu lit-tfal dwar dawn is-suġġetti. Dawn iridu jkunu għall-but ta’ kulħadd. Għalhekk, aħdem 
mill-qrib mal-manifatturi tal-ġugarelli. 
 

32. Orjentazzjoni 1.2.4.6: Skambju kulturali bejn il-pajjiżi: Proġetti konġunti u skambju bejn l-Istati 
Membri tal-UE u fost diversi skejjel madwar il-pajjiżi: X’qed jagħmlu skejjel fi Stati Membri oħra fir-
rigward tal-ambjent. 
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33. Orjentazzjoni 1.2.14.1:  L-edukazzjoni u t-taħriġ formali u informali dwar l-ambjent u l-konsegwenzi 

tal-azzjonijiet tagħna għandhom isiru b’mod sistematiku u regolari. Għandha titpoġġa enfasi 
importanti fuq il-bidla fl-attitudni, b’effetti fit-tul biex jinżamm il-valur bla qies tal-ambjent. 
 

34. Orjentazzjoni 1.2.16.1: Żieda fil-baġit allokat għall-edukazzjoni u l-komunikazzjoni - fondi kemm 
pubbliċi kif ukoll privati. 
 

35. Orjentazzjoni 1.2.5.2: Għandna ninvestu aktar fil-media pubblika u indipendenti. 
 
 

36. Ragruppament ta’ żewġ orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 1.2.5.3: Oħloq pjattaforma tal-UE li fuqha wieħed jista’ jistaqsi mistoqsijiet dwar 
kwistjonijiet ambjentali u jaqsam informazzjoni konsistenti għall-Istati Membri kollha tal-UE. Bil-
possibbiltà ta’ skambju ma’ xjenzati.  
Orjentazzjoni 1.2.9.1: Ipprovdi aċċess wiesa’ għall-informazzjoni kollha disponibbli bil-lingwi 
kollha. L-informazzjoni u l-materjali għandhom ikunu xjentifikament sodi. Il-media pubblika 
għandha tintalab ixerridhom. Il-media soċjali għandha tintuża. 

 
37. Ragruppament ta’ żewġ orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 1.2.17.1: Kampanji Futuri ta’ Informazzjoni għandhom juru grad ogħla ta’ koerenza, 
u jkollhom perjodiċità ċara ħafna. Il-mezzi ta’ informazzjoni għandhom ikunu differenti biex l-
informazzjoni tkun aċċessibbli kemm jista’ jkun għal kulħadd. 
Orjentazzjoni 1.2.16.2: Jeħtieġ li l-kampanji ta’ promozzjoni tal-UE fil-livell lokali u reġjonali dwar 
kwistjonijiet ambjentali jiġu kkoordinati, permezz ta’ kollaborazzjoni tajba bejn fatturi fil-livelli 
lokali, reġjonali, nazzjonali u tal-UE. L-effiċjenza tagħhom għandha tiġi evalwata perjodikament. 

 

Fluss 2: Nipproteġu l-ambjent tagħna u saħħitna 

Sottofluss 2.1 Ambjent naturali tajjeb għas-saħħa 

38. Ragruppament ta’ żewġ orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 2.1.1.1: Restrizzjonijiet xierqa tat-tniġġis tal-ilma għal kumpaniji kbar tal-
manifattura u rziezet industrijali. Restrizzjonijiet ukoll għaċ-ċittadini, li jbiddlu l-istil tal-ħajja 
tagħhom u li jimplimentaw fehim ta’ x’inhu ċ-ċiklu tal-ilma u x’impatt għandna fuqu.  
Orjentazzjoni 2.2.1.1: Kontroll tat-tniġġis billi jiġu mmonitorjati l-kumpaniji kollha tax-xmajjar, 
mhux biss dawk magħrufa li jirrilaxxaw l-iskart fix-xmajjar. 

 
39. Orjentazzjoni 2.1.1.2: Naqqas il-ħela tal-ilma, speċjalment f’reġjuni mhedda minn nuqqas ta’ ilma. 

Żid il-kost tal-ilma - oħloq tabelli tal-prezzijiet bħall-elettriku 
 

40. Orjentazzjoni 2.1.1.3: Ir-riċerkaturi għandhom jiddefinixxu mill-ġdid xi jfisser eżattament “ilma pur”. 
Aġġorna l-istandards. 
 

41. Orjentazzjoni 2.1.2.2: Kofinanzjament akbar fil-livell nazzjonali u lokali biex titħaffef it-
trasformazzjoni u r-rikostruzzjoni tal-infrastruttura. Aktar ħin biex tuża l-fondi bil-għaqal 
 

42. Ragruppament ta’ erba’ orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 2.1.2.3: Ħtieġa għal tikketta ambjentali. Indikazzjoni ta’ tikketta unifikata jekk xi 
ħaġa hija “ekoloġika” (vettura, bini, prodott). Tikkettar bil-kuluri adattati, klassifikazzjoni ċara. 
Azzjonijiet unifikati fuq livell globali, kooperazzjoni mal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u n-
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Nazzjonijiet Uniti. 
Orjentazzjoni 2.3.4.1: Il-prodotti ta’ kwalità jistgħu jiġu enfasizzati b’tikketta li tagħti valur lill-
metodi ta’ produzzjoni tajbin. 
Orjentazzjoni 3.1.1.1: Għandna nintroduċu tikketta tal-konsumatur li tindika b’mod ċar jekk 
prodott huwiex sostenibbli jew le (tista’ potenzjalment tuża kuluri biex ikun faċli jinqraw minn 
kulħadd). Għandna niżviluppaw sistema ta’ punteġġ tajba u affidabbli li tqis l-impronta tas-CO2, 
l-imballaġġ, it-trasport u l-użu ta’ kimiċi li jagħmlu ħsara lill-ambjent. Kien prodott “b’mod ġust”? 
Dan jista’ jiġi rifless fil-prezz tal-prodotti: prodotti b’punteġġi tajbin (aħdar) jiksbu sussidji u 
mbagħad jimponu taxxi ogħla fuq prodotti li għandhom punteġġ agħar.  
Orjentazzjoni 3.1.1.2: Maġenb it-tikketta għandu jkun possibbli wkoll li tinkiseb informazzjoni 
dettaljata dwar prodott permezz ta’ “ċertifikat”. Għandu jkun hemm kodiċi QR fuq il-prodotti li l-
konsumaturi jistgħu jiskennjaw u biex isibu informazzjoni dettaljata. It-tikketta u l-kodiċi QR 
għandhom jingħaqdu biex jipprovdu l-ogħla livell ta’ informazzjoni. Feedback ta’ 
implimentazzjoni: dawn il-kodiċijiet QR għandhom ikunu fuq il-prodotti kollha u għandu jkun 
hemm qarrejja tal-kodiċijiet QR fil-ħwienet għal nies li ma jużawx smartphone 

 
43. Orjentazzjoni 2.1.3.1: Tnaqqis tad-domanda għall-enerġija. Aġġustament tal-konsum tal-enerġija. 

 
44. Ragruppament ta’ żewġ orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 2.1.3.2: L-allokazzjoni ta’ aktar fondi għar-riċerka dwar jekk l-enerġija nukleari hijiex 
fil-fatt l-aħjar soluzzjoni bħalissa, dwar kif jinħażen l-iskart nukleari (issa u fil-futur), u kif jerġa’ 
jintuża biex jipproduċi enerġija ġdida. 
Orjentazzjoni 2.1.3.3: Aktar riżorsi finanzjarji għar-riċerka dwar x’jista’ jissostitwixxi l-enerġija 
nukleari. 

 

Sottofluss 2.2 Nipproteġu l-bijodiversità tagħna 

45. Orjentazzjoni 2.2.1.2: Appoġġ għall-implimentazzjoni ta’ impjanti tat-trattament tad-drenaġġ 
 

46. Orjentazzjoni 2.2.2.1: Adozzjoni kbira ta’ teknoloġiji għat-tnaqqis tad-disseminazzjoni tal-ikel tal-
akkwakultura fl-ambjent. 
 

47. Ragruppament ta’ tliet orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 2.2.3.1: Id-direzzjoni mill-ġdid tas-sussidji għall-agrikoltura lill-agrikoltura li 
tappoġġa l-ekosistemi orjentazzjoni 2.3.1.1: Nipproponu li nużaw l-għodda finanzjarja u naħsbu 
mill-ġdid l-allokazzjoni tal-għotjiet tal-UE biex nilħqu l-għanijiet tagħna: nissussidjaw 
produzzjonijiet li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u ma nibqgħux nissussidjaw kumpaniji li 
jipproduċu żżejjed (jew nintaxxawhom). 
Orjentazzjoni 3.1.4.1: Dawk li jfasslu l-politika tal-UE għandhom idaħħlu taxxi fuq prodotti li 
jagħmlu ħsara lill-ambjent u li jissussidjaw prodotti li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent. 

 
48. Orjentazzjoni 2.2.3.2: Żgura kompetizzjoni leali għal prodotti agrikoli li ma jagħmlux ħsara lill-

ambjent 
 

49. Ragruppament ta’ sitt orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 2.2.3.3: Ħeġġeġ l-użu ta’ fertilizzant naturali - trattament termali taż-żerriegħa).  
Orjentazzjoni 2.2.7.1: Żvilupp ta’ żoni b’biedja organika mingħajr pestiċidi. 
Orjentazzjoni 2.2.7.4: Metodi alternattivi għall-protezzjoni tal-pjanti (eżempju - trattament 
termali taż-żerriegħa).  
Orjentazzjoni 2.3.7.1: Irridu nedukaw lill-bdiewa dwar l-użu żejjed tal-pestiċidi sabiex jifhmu li 
hemm modi oħra kif jisfruttaw l-irziezet tagħhom 
Orjentazzjoni 2.3.7.2: Irridu ninvestu aktar fir-riċerka jekk irridu nkunu kapaċi neħilsu mill-
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pestiċidi. 
Orjentazzjoni 2.3.7.3: L-użu ta’ aktar pestiċidi naturali u tekniki alternattivi jistgħu jiġu mħeġġa, 
pereżempju l-użu ta’ insetti oħra li jieklu l-pesti. Bdiewa li jużaw dawn il-metodi aktar naturali 
jistgħu wkoll jiġu ppremjati biex jippromwovu dawn il-metodi, jew nintaxxaw il-pestiċidi sabiex 
ikunu jiswew aktar minn dawn il-metodi naturali.  

 
50. Orjentazzjoni 2.2.4.1: Limitazzjoni tal-azzjonijiet tal-minjieri li jaffettwaw il-foresti. 

 
51. Orjentazzjoni 2.2.4.2: Użu massimu taż-żoni eżistenti għall-forestiera. 

 
52. Ragruppament ta’ tliet orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 2.2.4.3: Skoraġġixxi l-pjantaġġuni tal-foresti għall-ħatab.  
Orjentazzjoni 2.2.4.4: Programmi ta’ riforestazzjoni flimkien ma’ qtugħ tas-siġar ikkontrollat.  
Orjentazzjoni 2.2.4.5: Afforestazzjoni intensiva għal żoni b’ħamrija degradata. 

 
 

53. Ragruppament ta’ żewġ orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 2.2.5.1: Prevenzjoni u identifikazzjoni bikrija ta’ speċi invażivi ġodda, bl-għajnuna 
taċ-ċittadini. 
Orjentazzjoni 2.2.5.2: Analiżi tal-impatt assoċjati ma’ speċi ġodda (minn esperti). 

 
54. Ragruppament ta’ żewġ orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 2.2.6.1: Il-monitoraġġ tal-ispeċi lokali f’riskju ta’ estinzjoni, inklużi l-annimali ta’ 
wirt kulturali.  
Orjentazzjoni 2.2.6.2: Programmi ta’ konservazzjoni għal speċi fil-periklu, inklużi programmi ta’ 
tnissil fil-magħluq u monitoraġġ tal-irkupru. 

 
55. Orjentazzjoni 2.2.7.3: Tnaqqis tal-monopolju taż-żrieragħ. 

Sottofluss 2.3 Ikel sikur u tajjeb għas-saħħa (sottogrupp 8) 

56. Ragruppament ta’ żewġ orjentazzjonijiet  

Orjentazzjoni 2.3.1.2: Nipproponu li nnaqqsu l-produzzjoni u l-użu tal-plastik u li nsaħħu r-
riċiklaġġ tiegħu biex jitnaqqas l-ammont ta’ plastik li jintrema fin-natura li jkollu impatt fuq l-ikel 
tagħna. Nipproponu wkoll li niżviluppaw riċerka dwar imballaġġ alternattiv bi plastik jew 
permezz ta’ plastiks kompletament irriċiklati.  
Orjentazzjoni 3.1.2.2: Il-manifatturi għandhom ibiddlu l-mod kif jippakkjaw il-prodotti. Għandna 
nużaw materjali sostenibbli għall-imballaġġ, pereżempju prodotti bijodegradabbli. Għandna 
nikkunsidraw l-avvanzi teknoloġiċi rigward l-imballaġġ. Il-manifatturi ma għandhomx jippakkjaw 
oġġetti individwalment meta tkun ordni bl-ingrossa. 

 
57. Orjentazzjoni 2.3.1.4: L-użu attwali tas-sussidji għandu jiġi evalwat b’mod aktar regolari u l-objettivi 

jintlaħqu, jekk ir-riżultati f’termini ta’ titjib tal-ikel jitlestew. Nipproponu għodda ta’ evalwazzjoni 
(politiki pubbliċi, regolamenti ġodda maħluqa, pjanijiet ta’ azzjoni ...)  
 

58. Orjentazzjoni 2.3.2.1: Nipproponu li ngħinu l-konverżjoni tat-tipi ta’ tnissil fit-territorju Ewropew. 
Huwa meħtieġ li l-mod intensiv tat-tnissil jitneħħa gradwalment (żgħir għal żgħir).  
 

59. Ragruppament ta’ tliet orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 1.1.6.2: Ipprojbixxi l-użu ta’ antibijotiċi preventivi bħala addittivi fl-għalf għall-
annimali  



 

Panel 2 sessjoni 3 - 44 

Panel taċ-Ċittadini Ewropej 3: “Tibdil fil-klima u l-ambjent / Saħħa” 

 

Orjentazzjoni 2.3.3.1: Nipproponu li nirrevedu l-politiki Ewropej eżistenti biex ma jibqgħux 
jintużaw l-antibijotiċi. Irridu nimmaġinaw agrikoltura li ma għandhiex tibqa' tuża l-antibijotiċi. 
Jekk ma jkunx hemm tnissil aktar intensiv, l-antibijotiċi ma jibqgħux meħtieġa. Dan għandu jsir 
gradwalment. Għalhekk huwa meħtieġ li tingħata għajnuna għal konverżjoni gradwali lejn 
agrikoltura mingħajr antibijotiċi  
Orjentazzjoni 2.3.3.2: Nipproponu li jitnaqqas l-użu tal-antibijotiċi. Għal dawk li għad għandna 
bżonn nużaw, nipproponu li nħeġġu l-innovazzjoni biex titjieb il-kwalità tagħhom. Huwa meħtieġ 
li tiġi ssussidjata u megħjuna r-riċerka. 

 
60. Ragruppament ta’ erba’ orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 1.1.12.3: Taxxa fuq iz-zokkor (Taxxa ogħla fuq iz-zokkor). 
Orjentazzjoni 1.1.14.1: VAT (Taxxa fuq il-Valur Miżjud) ogħla għal prodotti mhux tajbin għas-
saħħa; Il-promozzjoni ta’ prodotti ġodda tal-ikel u t-tnaqqis tal-VAT għal prodotti tal-ikel tajjeb 
għas-saħħa 
Orjentazzjoni 2.3.5.1: Nistgħu nistabbilixxu regolamenti tal-prezzijiet bil-għan li nagħtu vantaġġ 
lil ikel li huwa “ikel tajjeb għas-saħħa”.  
Orjentazzjoni 5.2.5.2: Żid l-aċċess għal ikel aktar tajjeb għas-saħħa billi tintaxxa junk foods u 
tħeġġeġ ikel tajjeb għas-saħħa. 

 
61. Orjentazzjoni 2.3.4.2: Nistgħu nqajmu kuxjenza u nedukaw dwar kwistjonijiet tal-ikel u mard 

nutrittiv: għal dan, neħtieġu riċerka xjentifika addizzjonali f’dan il-qasam biex nistudjaw din il-
kwistjoni fil-fond.  
 

62. Orjentazzjoni 2.3.4.3: Nipproponu li nibdlu l-istruttura ta’ “l-ambjent tal-ikel” ta’ madwarna: 
għandek tibdel il-kummerċjalizzazzjoni u l-metodi ta’ kummerċjalizzazzjoni li jiggwidaw l-għażliet ta’ 
konsum individwali tagħna. 
 

63. Orjentazzjoni 2.3.5.2: Nipproponu li nħeġġu u ngħinu lill-muniċipalitajiet u d-distretti jwaqqfu 
ġonna kollettivi biex ikollhom prodotti staġjonali u tajbin għas-saħħa. 
 

64. Orjentazzjoni 2.3.6.1: Jeħtieġ li l-produtturi jiġu mħeġġa jadottaw tekniki biex jiżguraw il-benessri 

tal-annimali. 

65. Orjentazzjoni 2.3.8.1: Nixtiequ li jkollna aktar informazzjoni dwar prodotti tal-bhejjem li jużaw 

ormoni jew prodotti li fihom disturbi endokrinali. 

 

66. Orjentazzjoni 2.3.8.2: Għandna nieqfu nużaw OĠM 

 

67. Orjentazzjoni 2.3.8.3: Jeħtieġ li jkun hemm politika ta’ taxxa kkalibrata sew dwar id-differenza bejn 
il-kost tat-trobbija tal-baqar b’mod orjentat lejn il-benesseri, mingħajr l-użu tal-ormoni, u t-trobbija 
tagħhom b’mod mhux orjentat lejn il-benesseri.  

 

Fluss 3: Ridirezzjonar tal-ekonomija u tal-konsum tagħna (sottogrupp 3-
11-12) 

Sottofluss 3.1 - Regolamentazzjoni tal-produzzjoni u l-konsum żejjed (sottogrupp 3) 

68. Ragruppament ta’ żewġ orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 3.1.1.3: Il-konsumaturi għandhom jużaw il-prodotti tagħhom għal aktar żmien. L-
informazzjoni dwar iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti għandha tiġi reklamata fuq il-prodotti jew fil-
ħwienet. 
Orjentazzjoni 3.1.2.3: Hemm bżonn ta’ bidla fl-imġiba u l-istenniji tal-konsumaturi. B’mod 



 

Panel 2 sessjoni 3 - 45 

Panel taċ-Ċittadini Ewropej 3: “Tibdil fil-klima u l-ambjent / Saħħa” 

 

ġenerali, jeħtieġ li l-konsumaturi jikkunsmaw anqas. Il-konsumaturi jeħtieġ li jużaw il-prodotti 
għal żmien itwal. Il-konsumaturi jeħtieġ isewwu l-prodotti. Il-konsumaturi jeħtieġ jirriċiklaw il-
prodotti korettement. Agħmel użu u implimenta l-piramida ta’ riċiklaġġ. M’hemmx għalfejn li 
kollox ikun disponibbli il-ħin kollu. 

 
69. Orjentazzjoni 3.1.2.1: Il-manifatturi għandhom jadattaw il-produzzjoni tagħhom biex l-ammonti li 

jipproduċu jkunu bbażati fuq id-domanda tal-konsumaturi. Dan ma għandux ikun il-każ fir-rigward 
ta’ prodotti essenzjali, għaliex il-prodotti essenzjali għandhom dejjem ikunu disponibbli fil-pront. Il-
manifatturi għandhom iwaqqfu l-iskadenza ppjanata tal-prodotti. 
 

70. Orjentazzjoni 3.1.2.4: Introduċi skema ta’ rifużjoni tad-depożitu biex ikun possibbli li l-fliexken 
jerġgħu jintużaw. Irridu wkoll nerġgħu nużaw il-plastik li diġà pproduċejna. 
 

71. Orjentazzjoni 3.1.3.1: Jeħtieġ li nintroduċu miżuri fl-UE u fil-livell nazzjonali biex nillimitaw il-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti li jagħmlu ħsara lill-ambjent. L-istess rekwiżiti għandhom 
japplikaw ukoll fuq prodotti importati. 
 

72. Orjentazzjoni 3.1.3.2: Għandna nimmanifatturaw il-prodotti tagħna stess, ikollna mod awtonomu 
ta’ kif nipproduċu fl-Ewropa. Kull reġjun/pajjiż fl-Ewropa jenħtieġ jispeċjalizza fil-qasam li fih 
jibbrillaw, sabiex inkunu nistgħu nappoġġaw il-produzzjoni lokali u nagħmlu użu mis-sinerġiji. B’dan 
il-mod nistgħu niċċekkjaw jekk il-produtturi jikkonformawx aħjar mal-istandards tas-sostenibbiltà. 
Dan inaqqas l-emissjonijiet ikkawżati mit-trasport u t-tbaħħir li normalment jinqalgħu meta 
nimportaw minn madwar id-dinja. 
 

73. Ragruppament ta’ erba’ orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 3.1.4.2: Standards omoġenji ta’ manifattura ambjentali fl-Ewropa, sabiex il-
manifatturi KOLLHA jkollhom jimxu ma’ dawn ir-regoli. Normi sostenibbli, normi ekoloġiċi fis-suq 
=> prodotti ttestjati biex naraw jekk jikkonformawx ma’ dawn in-normi. Ma għandniex nimportaw 
prodotti li ma jikkonformawx man-normi. 
Orjentazzjoni 3.2.3.1: Għandhom jitjiebu l-monitoraġġ u l-kontroll strett, b’sanzjonijiet għall-
produtturi li ma jikkonformawx mal-leġiżlazzjoni Ewropea u nazzjonali. Ir-rwol tal-awtoritajiet 
lokali huwa importanti fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-istandards ambjentali Ewropej u 
nazzjonali għall-industriji 
Orjentazzjoni 3.3.1.6: L-UE trid tilleġiżla biex tiddefinixxi aħjar x’inhu prodott meħtieġ, essenzjali 
u sostenibbli, u x’mhuwiex. 
Orjentazzjoni 4.2.2.3: Biddel l-imġiba tal-kumpaniji u kisser ix-xejriet ta’ produzzjoni permezz ta’ 
leġiżlazzjoni adattata. 

 
74. Orjentazzjoni 3.1.4.3: Naqqas il-ħin tat-trasport: Il-prodott għandu jitwassal mill-manifattur lill-

konsumatur bl-aktar mod mgħaġġel possibbli. B’dan il-mod nevitaw l-imballaġġ żejjed. 
 

Sottofluss 3.2 - Innaqqsu l-iskart 

75. Orjentazzjoni 3.2.1.1: Kulħadd għandu jħallas għall-ammont ta’ skart li jiġġenera. Il-manifatturi 
għandhom jiġu mħeġġa wkoll jużaw inqas imballaġġ sabiex ma jittrasferixxux il-piż kollu lill-utent 
aħħari. 
 

76. Orjentazzjoni 3.2.1.2: It-trattament tal-iskart u r-riċiklaġġ tal-iskart għandhom jiġu mħeġġa bħala 
attivitajiet li jistgħu jiġġeneraw dħul għan-negozji 
 

77. Orjentazzjoni 3.2.2.1: Din il-problema għandha tiġi indirizzata bħala opportunità għal dawk in-nies 
li tilfu l-impjieg tagħhom biex isibu impjiegi aħjar permezz ta’ miżuri ta’ taħriġ mill-ġdid. L-ekonomija 
ċirkolari hija soluzzjoni tajba għall-intrapriżi li qed jiġu affettwati mit-tnaqqis tal-produzzjoni. 
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78. Orjentazzjoni 3.2.2.2: Għandhom jiġu introdotti regolamenti fil-livell tal-UE u nazzjonali biex iħeġġu 
l-użu ta’ imballaġġ iżgħar u sigur għall-ambjent. L-imballaġġ għandu jkun fih informazzjoni dwar il-
modi li bihom l-iskart jista’ jiġi ttrattat wara l-użu tal-prodott u b’mod li ma jniġġisx l-ambjent 

Sottofluss 3.3 - Prodotti ġusti, aċċess ugwali u konsum ġust 

79. Orjentazzjoni 3.3.1.1: Ħeġġeġ u ppromwovi r-rilokazzjoni tal-industriji biex joffru prodotti ta’ 
kwalità. 
 

80. Orjentazzjoni 3.3.1.2: Żid it-taxxi fuq prodotti tal-moda importati u b'kost baxx biex tiġi evitata l-
ħela. 
 

81. Orjentazzjoni 3.3.1.3: Ipprojbixxi l-bejgħ ta’ prodotti li jniġġsu ħafna (eż. prodotti tal-plastik). 
 

82. Orjentazzjoni 3.3.1.5: Ippromwovi u ffavorixxi prodotti lokali. 
 

83. Orjentazzjoni 3.3.2.1: Jeħtieġ li l-UE trawwem finanzjament għar-riċerka u l-innovazzjoni biex 
tippermetti l-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti aktar sostenibbli. Għalhekk irridu nħeġġu l-
kooperazzjoni 
 

84. Orjentazzjoni 3.3.2.2: L-Unjoni Ewropea għandha torganizza konsultazzjonijiet maċ-ċittadini dwar 
is-suġġett tar-riċerka u l-innovazzjoni. 
 

85. Orjentazzjoni 3.3.3.1: Ippromwovi kampanji ta’ informazzjoni u proċessi parteċipattivi għan-negozji 
u għal prodotti sostenibbli 

 

Fluss 4: Lejn futur sostenibbli 

Sottofluss 4.1 - Enerġija rinnovabbli issa 

86. Ragruppament ta’ tliet orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 4.1.1.1: L-UE għandha ssib modi ġodda biex tipproduċi l-elettriku biex tissodisfa l-
ħtiġijiet tagħna fil-futur.   
Orjentazzjoni 4.1.4.1: L-UE għandha twaqqaf il-produzzjoni tal-enerġija tal-elettriku ġġenerat 
mill-faħam. 
Orjentazzjoni 4.1.2.1: L-UE għandha tnaqqas l-użu taż-żejt, il-gass u l-faħam. 

 
87. Orjentazzjoni 4.1.1.3: L-UE għandha żżid l-użu ta’ “enerġija ekoloġika tajba” li diġà nipproduċu 

pereżempju l-enerġija mir-riħ. 
 

88. Orjentazzjoni 4.1.2.2: L-UE għandha taġixxi wkoll biex tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
bħall-metan u l-ożonu eċċ. 
 

89. Ragruppament ta’ tliet orjentazzjonijiet:  

Orjentazzjoni 1.2.4.5: Ippromwovi offerti b’xejn għall-edukazzjoni tal-adulti dwar l-iffrankar tal-
enerġija, it-tibdil fil-klima eċċ. - jekk mhux pubbliku, ippromwovi NGOs li joffru korsijiet bħal dawn 
b’xejn 
Orjentazzjoni 4.1.1.2: L-UE għandha tagħti aktar appoġġ f’termini ta’ edukazzjoni u ta' funzjonijiet 
ġodda ta’ xogħol għan-nies fil-produzzjonijiet tradizzjonali tal-enerġija. 
Orjentazzjoni 4.1.3.1: L-UE għandha tinvesti aktar fit-tibdil tad-drawwiet u tal-attitudnijiet tal-
konsum privat tal-enerġija fost iċ-ċittadini Ewropej. 
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90. Ragruppament ta’ żewġ orjentazzjonijiet:  

Orjentazzjoni 4.1.5.1: Soluzzjoni tista’ tkun l-iżvilupp ta’ enerġija mill-idroġenu 
Orjentazzjoni 4.1.6.1: L-idroġenu bħala alternattiva jista’ jiġi riċerkat, investit u applikat aktar 
bħala soluzzjoni ġdida tal-enerġija. 

 
91. Orjentazzjoni 4.1.6.2: L-investiment f’ħafna proġetti iżgħar jista’ jsolvi l-problema tal-enerġija fuq 

skala kbira. Investimenti kemm fl-industrija kif ukoll fid-djar privati 

Sottofluss 4.2 - Nappoġġaw il-bidla 

92. Orjentazzjoni 4.2.1.1: L-UE jeħtieġ li tiżgura li l-atturi jkollhom iċ-ċans jingħaqdu flimkien fuq bażi 
regolari u fil-fatt jisimgħu lil xulxin biex jifhmu l-ħtiġijiet differenti tagħhom fir-rigward tat-tibdil fil-
klima. Jekk ikun meħtieġ, għandhom jittieħdu miżuri flessibbli u/jew stretti biex titqiegħed pressjoni 
fuq il-kontinenti biex attwalment jidħlu fi djalogu u jippruvaw isibu bażi komuni għal viżjoni 
kondiviża tal-klima. 
 

93. Orjentazzjoni 4.2.1.2: Irridu nnaqqsu l-importazzjoni ta’ oġġetti miċ-Ċina u mill-Istati Uniti, filwaqt 
li fl-istess ħin nistabbilixxu standards ta’ kwalità ogħla biex ngħinu lil dawk il-pajjiżi. 
 

94. Orjentazzjoni 4.2.2.1: Sfurzar u premju: min iniġġes ħafna għandu jingħata multi u sussidji kbar 
permezz ta’ politika konsistenti dwar il-klima. Il-materja prima tista’ ssir disponibbli b’xejn (bħala 
premju) għal kumpaniji li jġibu ruħhom b’mod sostenibbli u li għandhom l-attitudni morali t-tajba 
lejn is-sostenibbiltà. 
 

95. Ragruppament ta’ żewġ orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 4.2.3.1: L-informazzjoni (dwar il-klima, l-ambjent, id-dinja) trid tkun trasparenti u 
verifikata għaċ-ċittadini. Kulħadd fl-Ewropa jrid ikun infurmat bl-istess mod, mingħajr ċensura 
mill-politika. 
Orjentazzjoni 4.2.3.2: B’dan il-mod, jiġu milħuqa u motivati kemm jista’ jkun nies. Wieħed għandu 
juża diversi mezzi biex jilħaq kemm jista’ jkun ċittadini u jinformahom u jqajjem il-kuxjenza 
tagħhom. Dan jista’ jkun permezz ta’ media soċjali mhux iċċensurata, reklamar madwar il-pajjiż 
kollu, iżda wkoll permezz ta’ mezzi reliġjużi jew kwalunkwe organizzazzjoni ġenerali oħra għaċ-
ċittadini. 

 

Sottofluss 4.3 - Trasport li jirrispetta l-ambjent 

96. Ragruppament ta’ żewġ orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 4.3.1.1:  L-UE għandha ttejjeb u tottimizza l-użu tat-trasport pubbliku fiż-żoni rurali, 
tinvesti fl-infrastruttura u ttejjeb il-konnettività taż-żoni rurali maż-żoni urbani (biex il-ħaddiema 
jkunu jistgħu jmorru x-xogħol). Għandu jkun hemm sussidji għall-infrastruttura meħtieġa u 
sussidji għall-passiġġieri (biex it-trasport ikun orħos, speċjalment għall-aktar nies żvantaġġati). 
Hemm bżonn ukoll baġit biex ir-riżorsi jitqassmu b’mod ekwu bejn iż-żoni rurali u urbani. 
Orjentazzjoni 4.3.1.3: L-UE għandha ttejjeb il-konnettività tal-internet fiż-żoni rurali biex tnaqqas 
il-ħtieġa għat-trasport biex tevita li n-nies li jgħixu f’dawn iż-żoni jkollhom jivvjaġġaw lejn il-belt 
kuljum għax-xogħol jew l-iskola.  

 
97. Orjentazzjoni 4.3.1.2: Qabel jinbnew infrastrutturi ġodda tat-trasport, infrastrutturi qodma li ma 

jintużawx għandhom jiġu adattati u użati għal użi ġodda (eż. Tingħata ħajja ġdida lill-linji ferrovjarji 
qodma). Biex jinħolqu infrastrutturi ġodda ta’ komunikazzjoni u trasport għaż-żoni rurali, huwa 
importanti ħafna li jitqiesu ż-żoni protetti (spazji naturali protetti). Infrastrutturi ġodda ma 
għandhomx ikunu ta’ detriment għal dawn iż-żoni protetti 
 

98. Orjentazzjoni 4.3.1.4: L-UE għandha tippromwovi l-ħolqien ta’ ċentri ta’ xogħol kondiviżi (koħidma) 
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għal żoni rurali, fejn in-nies jistgħu jmorru x-xogħol viċin djarhom u jkollhom konnessjoni tajba tal-
internet. 
 

99. Orjentazzjoni 4.3.2.1: L-UE għandha tippromwovi x-xiri ta’ vetturi elettriċi permezz ta’ inċentivi u t-
titjib tal-infrastrutturi elettriċi. Iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ dawn il-vetturi ġodda (elettriku, idroġenu...) 
għandu jkun twil, biex jiġi ottimizzat l-użu tar-riżorsi u jiġi evitat wisq skart meta jinbidlu vetturi 
qodma għal oħrajn ġodda. Ir-riċerka u l-iżvilupp għandhom jiġu mħeġġa f’dawn iċ-ċikli twal tal-ħajja 
tal-prodott. Irridu nippromwovu wkoll l-użu ta’ vetturi qodma b’fjuwils sintetiċi ġodda li jniġġsu 
inqas (billi l-karozzi elettriċi mhux dejjem huma l-aħjar għażla ekoloġika). Ir-riċiklaġġ ta’ vetturi 
qodma għandu jiġi mħeġġeġ u vetturi ġodda, aktar favur l-ambjent għandhom jissewwew u jittejbu.  
 

100. Ragruppament ta’ tliet orjentazzjonijiet: 

Orjentazzjoni 4.3.2.2: L-UE għandha tissostitwixxi t-trasport bit-triq għal tipi oħra ta’ trasport 
(aktar użu ta’ ferroviji, trasport bid-dgħajjes fuq ix-xmajjar u tbaħħir fuq distanzi qosra u mezzi 
oħra bħal drones).  
Orjentazzjoni 4.3.5.1: L-UE għandha ssaħħaħ il-liġijiet li jikkontrollaw l-użu tal-ajruplani kif ukoll 
l-użu tal-vapuri tal-kruċieri. 
 Orjentazzjoni 4.3.2.3: L-UE għandha tbiddel is-sorsi tal-enerġija tal-vapuri tal-kruċieri għal oħrajn 
li jniġġsu inqas (mingħajr l-użu ta’ fjuwils fossili). 

 
101.  Orjentazzjoni 4.3.2.4:  L-UE għandha ssaħħaħ l-approċċi kollaborattivi bħall-kondiviżjoni ta’ vetturi 

privati, billi tuża networks soċjali pereżempju. 
 

102. Orjentazzjoni 4.3.4.2: L-UE għandha ttejjeb l-elettrifikazzjoni tat-trasport pubbliku fl-ibliet (eż. billi 
tippromwovi t-tramm). 

 

Fluss 5: Kura għal kulħadd 

Sottofluss 5.1 - Tisħiħ tal-kura tas-saħħa 

103. Orjentazzjoni 5.1.1.1: L-UE għandha tonfoq parti akbar mill-baġit ġenerali tagħha fuq proġetti 
konġunti ta’ riċerka u żvilupp relatati mas-saħħa, speċjalment fir-rigward tal-mediċina preventiva 
 

104.  Orjentazzjoni 5.1.1.2: Hemm bżonn li l-attivitajiet ta’ riċerka tal-UE jiġu sinkronizzati, u li r-riżultati 
tagħna jsiru disponibbli għal Stati Membri oħra tal-UE (aċċess miftuħ għall-UE kollha). 
 

105.  Orjentazzjoni 5.1.2.1: Il-kwota tal-persunal mediku għandha tiżdied. Fl-istess ħin il-pagi u s-sigħat 
tax-xogħol tal-persunal mediku għandhom jiżdiedu (progressivament, skont l-esperjenza, eċċ.) jew 
jitnaqqsu. 
 

106. Ragruppament ta’ erba’ orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 5.1.2.2: Għandu jkun aktar faċli li taħdem fi Stati Membri oħra tal-UE – il-kwalifiki 
għandhom jitqiesu bħala ugwali (rikonoxximent tal-kwalifiki) għall-persunal kollu li jaħdem fil-
kura tas-saħħa, mhux biss għat-tobba. Is-sinkronizzazzjoni u l-aħjar prattiki fil-metodi tat-taħriġ 
huma meħtieġa  
Orjentazzjoni 5.1.3.1: L-iskejjel mediċi kollha għandu jkollhom l-istess kurrikulu/programmi ta’ 
studju.  
Orjentazzjoni 5.1.2.3: Irridu niżguraw li l-gradwati mill-iskejjel mediċi tal-UE ma jitilqux lejn l-Istati 
Uniti minħabba differenzi fil-pagi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol 
Orjentazzjoni 5.2.2.2: Hemm bżonn ta’ apprezzament (kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar, progress 
fil-karriera, rikonoxximent soċjali) tal-professjonisti tas-saħħa. Regoli ugwali fil-livell Ewropew 
(sigħat tax-xogħol pereżempju). 
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107. Orjentazzjoni 5.1.3.2: Hemm ħtieġa għal trattamenti tal-istess kwalità madwar l-UE, u l-mediċini 
għandhom jiswew l-istess. 
 

108. Orjentazzjoni 5.1.4.1:  L-UE għandu jkollha aktar kompetenzi lejn sistema komuni tal-kura tas-saħħa, 
biex tkun aktar kosteffettiva, irħas u aktar faċli li jinstabu soluzzjonijiet. 
 

109. Orjentazzjoni 5.1.5.1: Ir-rekords mediċi taċ-ċittadini tal-UE għandhom ikunu aċċessibbli għall-
persunal mediku fi Stati Membri oħra tal-UE f’każ ta’ emerġenza. Il-kard medika tas-saħħa tal-UE 
għandha tkun komuni. 
 

110. Orjentazzjoni 5.1.6.1: L-UE għandha tagħti prijorità lill-investimenti fil-kura tas-saħħa pubblika, u 
tipprovdi inċentivi addizzjonali għal dawk li diġà jaħdmu fis-settur privat sabiex il-kura tas-saħħa 
bażika tkun kompetittiva wkoll. 
 

111. Orjentazzjoni 5.1.7.1: Għandhom jiġu organizzat regolarment taħriġ imfassal apposta għal 
professjonisti mediċi differenti biex ikun żgurat li l-persunal mediku jkun aġġornat. 
 

112. Orjentazzjoni 5.1.8.1: Għandu jkun hemm aktar kooperazzjoni u qbil dwar dan bejn l-Istati Membri 
tal-UE. (sistema ta’ pagament) 

Sottofluss 5.2 - Fehim usa’ tas-saħħa 

113. Orjentazzjoni 5.2.1.2: Nies bi problemi ta’ saħħa fiżika għandu jkollhom aktar opportunitajiet biex 
jitkellmu ma’ professjonisti dwar is-suġġett. 
 

114. Ragruppament ta’ ħames orjentazzjonijiet:  

Orjentazzjoni 5.2.1.4: Għandu jkun hemm aktar għarfien u kuxjenza tal-kumpaniji dwar ir-rwol 
tagħhom fis-saħħa mentali. Il-kumpaniji għandhom jiġu mħeġġa u appoġġati biex jieħdu din il-
kwistjoni aktar bis-serjetà. Pereżempju, uża l-Ġimgħa tas-Saħħa (mill-orjentazzjoni 5.2.1.3).  
Orjentazzjoni 5.2.3.1: Eduka, qajjem il-kuxjenza, informa lis-soċjetà biex tnaqqas it-tabù. 
Orjentazzjoni 5.2.3.2: Uża l-edukazzjoni biex tiċċara li l-problemi tas-saħħa mentali huma simili 
għal problemi oħra tas-saħħa. 
Orjentazzjoni 5.2.6.1: Żid l-għarfien dwar is-saħħa mentali għal dawk kollha li jittrattaw mal-
pazjenti u jaħdmu fil-komunità (skejjel, awtoritajiet tal-pulizija, persunal tas-settur tas-saħħa, 
kumpaniji, muniċipalitajiet). 
Orjentazzjoni 5.3.2.1: Innormalizza t-trattament psikoloġiku (eż., patoloġiji psikoloġiċi u l-ħtieġa 
għal trattament mhumiex diskussi fil-miftuħ). Huwa importanti li wieħed jifhem li, li tmur għand 
psikologu hija bżonn għal kulħadd. Għallem il-filosofija, il-ħsieb loġiku u kritiku fl-iskejjel. Dan se 
jirriżulta f’saħħa mentali aħjar tan-nies. 

 
115.  Orjentazzjoni 5.2.2.1: L-għoti ta’ riżorsi lill-istituzzjonijiet li jappoġġaw persuni bi problemi ta’ 

saħħa. 
 

116.  Ragruppament ta’ żewġ orjentazzjonijiet  

Orjentazzjoni 5.2.4.1: Naqqas it-taxxi fuq il-prodotti tal-iġjene tan-nisa.  
Orjentazzjoni 5.3.3.1:  Neħħi l-VAT minn fuq il-prodotti tal-iġjene tan-nisa. 

 
117. Orjentazzjoni 5.2.4.2: It-tqajjim tal-kuxjenza taż-żgħażagħ u t-tfal dwar is-saħħa bijoloġika, mentali 

u sesswali. 
 

118. Orjentazzjoni 5.2.4.3: Ideat/soluzzjonijiet/prattiċi tajbin għandhom jiġu adattati għal Stati Membri 
oħra. Kif toperazzjonalizza ħtiġijiet ta’ kondiviżjoni. Li għandhom jiġu mistħarrġa (diskriminazzjoni 
fis-saħħa sesswali, riproduttiva u femminili)  
 

119. Ragruppament ta’ żewġ orjentazzjonijiet:  
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Orjentazzjoni 5.2.5.1: Promozzjoni attiva ta’ attivitajiet sportivi permezz ta’ inċentivi statali. 
Orjentazzjoni 5.3.2.4: Żid il-ħin tal-edukazzjoni fiżika fl-iskejjel biex in-nies isiru aktar attivi (eż. il-
promozzjoni ta’ saħħa mentali aħjar, it-tnaqqis tal-obeżità, eċċ.). Ħeġġeġ lill-ġenituri joħorġu 
barra aktar spiss mat-tfal tagħhom. Il-promozzjoni tal-attività fiżika tista’ tiġi mħeġġa wkoll 
permezz ta’ programmi ta’ mobilità sostenibbli (eż. fil-Portugall hemm inċentivi għal mobilità 
aktar sostenibbli li jħeġġu l-użu tar-roti u l-mixi). 

 
120. Orjentazzjoni 5.2.7.1: Oħloq kompetizzjoni Ewropea li turi l-aħjar prattiki nazzjonali f’termini ta’ 

saħħa mentali (li trid tiġi ppreżentata mill-ministri jew mill-parlamentari). 

Sottofluss 5.3 - Aċċess ugwali għas-saħħa għal kulħadd 

121. Ragruppament ta’ tliet orjentazzjonijiet 

Orjentazzjoni 5.3.1.1: Espandi l-kopertura tas-sistema pubblika tal-kura tas-saħħa orali (eż. fi 
Spanja, il-kura tas-saħħa pubblika hija limitata ħafna fil-qasam tas-saħħa orali). 
Orjentazzjoni 5.3.1.2: Oħloq għajnuniet finanzjarji għall-aċċess għall-kura tas-saħħa orali u 
naqqas l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa. Ippromwovi sussidji fil-livell Ewropew biex tiggarantixxi kura 
tas-saħħa dentali tajba, speċjalment sa 18-il sena (pereżempju, fl-Awstrija, l-ortodonzja hija 
ffinanzjata għal nies sa 18-il sena). 
Orjentazzjoni 5.3.1.3: Tejjeb il-politiki ta’ prevenzjoni fil-qasam tas-saħħa tas-snien. Stabbilixxi 
standards minimi fis-saħħa dentali fl-UE kollha. Il-kura dentali preventiva fl-iskejjel għandha tkun 
b'xejn. (Pereżempju fil-Ġermanja, hemm programmi ta’ prevenzjoni: 1) id-dentist iżur l-iskejjel, u 
2) żjara lid-dentist darba fis-sena hija mħeġġa. Madankollu, din iż-żjara għand id-dentist tiswa €80 
u għalhekk hemm familji li ma jifilħux iħallsuha. ) 

 
122. Orjentazzjoni 5.3.2.3: Spjega l-problemi relatati mal-awtomedikazzjoni fl-iskejjel u ma’ udjenzi 

adulti 
 

123. Orjentazzjoni 5.3.2.5: Ħarreġ kemm lill-adulti kif ukoll lill-istudenti fl-ewwel għajnuna u fir-
rianimazzjoni kardjopulmonari. Minbarra t-taħriġ, huwa importanti li d-defibrillaturi jkunu 
disponibbli f’postijiet pubbliċi. 
 

124. Orjentazzjoni 5.3.3.2: Il-politiki tas-saħħa jeħtieġ li jirrikonoxxu li n-nisa u l-irġiel, minħabba d-
differenzi bijoloġiċi u r-rwoli tas-sessi tagħhom, għandhom bżonnijiet, ostakli u opportunitajiet 
differenti biex jaċċessaw il-kura tas-saħħa. Jeħtieġ ukoll li tingħata attenzjoni għall-ħtiġijiet tal-
kollettiv LGTBIQ (speċjalment il-kollettiv LGTBIQ żagħżugħ, peress li huma fil-proċess li jibnu l-
identità tagħhom u jeħtieġu aktar appoġġ). Ippromwovi liġijiet LGTBIQ speċifiċi (eż. liġi Trans ta’ 
Aragona: inħolqot unità għall-kura tal-identità tal-ġeneru, li tipprovdi għajnuna u appoġġ psikoloġiku 
matul il-proċess ta’ tranżizzjoni; f’Aragona hemm ukoll liġi LGTBIQ. It-tnejn jistgħu jkunu referenza 
għal reġjuni oħra). 

 
125. Orjentazzjoni 5.3.4.1: Tejjeb it-taħriġ u pprovdi aktar riżorsi lill-entitajiet tat-tielet settur u s-servizzi 

soċjali li għandhom kuntatt ma’ nies b’inqas riżorsi (eż. hemm nies b’iġjene jew drawwiet tal-ikel 
ħżiena ħafna għax ma għandhomx informazzjoni jew riżorsi biex itejbuhom). Persuni bla dar ma 
għandhomx aċċess għall-kura medika, ħafna jistħu jmorru għand it-tabib. L-NGOs jistgħu jilħqu lil 
dawn in-nies bla dar u jipprovdu żjarat mediċi għal gruppi vulnerabbli.  
 

126. Orjentazzjoni 5.3.4.2: Inkludi l-familji fil-pjanijiet edukattivi tal-iskejjel, sabiex il-familji jkunu wkoll 
parti mid-drawwiet edukattivi tajbin għas-saħħa promossi fl-iskejjel. 
 

127. Orjentazzjoni 5.3.5.1: Żviluppa għodod li jippermettulna nappoġġaw lill-persunal tal-infermiera biex 
itejbu xogħolhom (eż. applikazzjonijiet tal-vuċi: tista’ tkellem lill-applikazzjoni, u din tidħol f’sistema 
li permezz tagħha l-persunal tal-infermiera jirċievi l-konsultazzjoni bil-miktub, u ma jkollhomx 
għalfejn joqgħodu jiktbu). 
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128. Ragruppament ta’ żewġ orjentazzjonijiet  

Orjentazzjoni 5.3.6.1: L-UE għandha timplimenta kura tas-saħħa pubblika bażika (aspetti 
funzjonali, mhux aspetti estetiċi) fil-pajjiżi kollha tal-UE. Mhux biss ir-residenti ta’ dak il-pajjiż 
għandu jkollhom aċċess, iżda wkoll l-immigranti jew in-nies minn pajjiżi oħra. 
Orjentazzjoni 5.3.7.1: Żgura kura medika għall-persuni bla dar u għall-immigranti (eż., hemm xi 
NGOs li jipprovdu kura privata, u inizjattivi bħal dawn għandhom jitħeġġu) 

 
129. Orjentazzjoni 5.3.7.2: Inkorpora s-saħħa, id-dinjità tal-bniedem u d-dritt għall-integrità fl-Artikolu 3 

tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Id-dinjità tal-bniedem hija parti mis-saħħa tan-nies (Pereżempju, 
l-Artikolu 15 tal-Kostituzzjoni Spanjola jinkludi “id-dritt għall-ħajja u għall-integrità fiżika u morali, 
mingħajr, fl-ebda każ, ma tkun soġġetta għal tortura jew pieni jew trattament inumani jew 
degradanti”). 
 

130. Orjentazzjoni 5.3.8.1: Analizza l-benefiċċji u d-detrimenti tas-sistema privata tal-kura tas-saħħa (eż. 
biex tara sa liema punt il-promozzjoni ta’ sistema privata tikkawża tnaqqis fl-investiment fis-servizzi 
pubbliċi, biex tara sa liema punt hija diskriminatorja, eċċ.) (eż. fil-Ġermanja hemm assigurazzjoni 
privata u kura tas-saħħa pubblika. Il-kura tas-saħħa privata mhux dejjem tkun aħjar. Jekk inti pazjent 
privat trid tħallas għal eżamijiet mediċi li ma tantx ikollok bżonn).  
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