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

(Kunsill/Ċekja) 
Il-Ġimgħa 22 ta' Ottubru 2021, 14.00 – 16.00 

 
 

1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President  
 

Il-President, Anna Pasková, tat merħba lill-membri u illustrat it-temi ewlenin preżenti fil-
Pjattaforma Diġitali Multilingwi (il-Pjattaforma). Fakkret ukoll il-linji tal-ħsieb u s-sottotemi 
identifikati mill-Panel 3 taċ-Ċittadini Ewropej.  Il-President imbagħad tat il-kelma lir-rappreżentanti 
taċ-ċittadini mill-Panels taċ-Ċittadini Ewropej u wara lill-membri kollha l-oħra tal-grupp ta' ħidma 
li xtaqu jintervjenu. 

 
2. Diskussjoni 

Fil-bidu tal-iskambju, ir-rappreżentanti tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej rilevanti (Panel 3) spjegaw li 
l-ewwel laqgħa kienet ta' natura introduttiva, iżda li diġà jidher li kien hemm ċertu kunsens fuq 
għadd ta' oqsma, bħall-promozzjoni tal-enerġija rinnovabbli u t-tnaqqis tal-konsum enerġetiku. 
Ġew kondiviżi wkoll ideat oħra, bħat-tnaqqis tat-titjiriet u l-enfasi li għandu jingħata lill-
kollegamenti ferrovjarji b'veloċità għolja. 
 
Matul id-diskussjoni bejn il-membri tal-grupp ta' ħidma tqajmet firxa wiesgħa ta' suġġetti:  
 
 ikun hemm fehim sħiħ tat-terminoloġija użata għal dak li għandu x'jaqsam mat-termini 

"enerġija rinnovabbli" kif ukoll "enerġija primarja" u "sekondarja"; 

 l-urġenza tas-sitwazzjoni u l-bżonn li jiġi indirizzat l-iffrankar tal-enerġija u tiġi stimolata l-

innovazzjoni fit-terminu qasir; 

 il-ħtieġa li tiġi ggarantita tranżizzjoni ġusta, bl-involviment sħiħ tas-sħab soċjali u rwol ewlieni 

għas-sistemi tal-protezzjoni soċjali u s-servizzi pubbliċi; 

 il-bżonn li l-UE turi pożizzjoni ta' tmexxija waqt il-COP26 u, f'livell aktar ġenerali, tagħti l-

eżempju; 

 jiġu eżaminati t-theddid u l-opportunitajiet fl-oqsma kollha, pereżempju fis-settur agrikolu; 

 xi membri semmew li l-enerġija nukleari hija nadifa u li l-enerġija irħisa hija essenzjali għall-

iżvilupp industrijali u għall-innovazzjoni teknika; 

 jittieħed approċċ wiesa' għal dak li għandu x'jaqsam mal-iffrankar tal-enerġija u tar-riżorsi; 

 fuq livell aktar ġenerali, l-importanza li tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-ekonomija ċirkolari; jiġu 

indirizzati l-kwistjoni tal-użu mill-ġdid tal-materjali, il-pressjonijiet ambjentali ikkaġunati mill-

konsum mhux sostenibbli kif ukoll il-kwistjoni tal-obsolexxenza rapida tal-apparat; 

 issir enfasi b'mod ġenerali fuq is-sostenibbiltà, anki bħala mudell kummerċjali, u ssir 

prevenzjoni tal-greenwashing; 
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 inkunu konxji mill-effetti tat-tibdil fil-klima, iżda wkoll mill-miżuri meħuda f'dan il-kuntest, għal 

żoni, komunitajiet u ċittadini vulnerabbli partikolari. L-ugwaljanza hija ta' importanza 

fundamentali f'dan il-kuntest (il-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità u r-rispett għad-drittijiet tal-

ħaddiema fil-katini tal-valur ġodda, ix-xogħol, il-ġlieda kontra d-dumping soċjali) kif ukoll hi d-

dimensjoni tal-ġeneri;  

 il-miżuri ta' adattament għandhom imorru id f'id ma' sforz ta' mitigazzjoni;  

 għal dak li għandu x'jaqsam mat-trasport, spiss mhumiex disponibbli alternattivi ekoloġiċi fil-

kampanja, u jkollok bżonn karozza biex tmur għand it-tabib jew ix-xogħol, pereżempju; 

 biex tiġi indirizzata l-kwistjoni tat-tniġġis u tal-iskart issemmiet b'mod partikolari anki t-tema 

tal-kwalità tal-ilma; 

 nimmiraw lejn protezzjoni tal-klima soċjalment sostenibbli; 

 il-bżonn ta' aċċess pubbliku għan-natura, eventwalment "dritt għan-natura", iżda mingħajr 

turiżmu eċċessiv u insostenibbli; 

 l-importanza tat-tranżizzjoni doppja u tas-settur tat-teknoloġiji tal-informazzjoni, speċjalment 

l-innovazzjonijiet u l-bini ta' infrastrutturi sostenibbli (biex jilqgħu għall-effetti tat-tibdil fil-

klima) u ż-żieda fl-investimenti fil-progress teknoloġiku; 

 jeħtieġ li nżommu quddiem għajnejna l-karatteristiċi speċifiċi ta' kull reġjun, bl-opportunitajiet 

u bil-limiti kollha; 

 il-bżonn li nkunu nafu bil-fatt li l-previżjonijiet tal-imgħoddi tal-esperti kienu żbaljati u li l-miżuri 

kollha għandhom ikunu bbilanċjati; 

 ngħaddu mill-"marketing" għall-"mattering" u jiġu żviluppati mudelli kummerċjali sostenibbli; 

 tingħata enfasi b'mod mifrux lill-komunikazzjoni u titnaqqas il-biża' ta' ideat ġodda; 

 tiġi eżaminata kritikament is-sistema attwali tas-sussidji għall-enerġija, iżda wkoll is-sistemi tal-

VAT għall-prodotti sani u ekoloġiċi, filwaqt li tiġi garantita sistema ġusta u sostenibbli; 

 l-importanza tal-edukazzjoni, iżda wkoll il-bżonn li jkun hemm konsegwenzi u sanzjonijiet reali 

għal dawk li jagħmlu ħsara lill-ambjent, tissaħħaħ il-protezzjoni tal-bijodiversità u l-ekoċidju 

jsiru reat; 

 miżuri u fondi biex tiġi aġevolata tranżizzjoni ġusta lejn politiki aktar ekoloġiċi, inklużi l-

kundizzjonalitajiet soċjali.  

Għal dak li għandu x'jaqsam mal-aspettattivi tal-membri fir-rigward tal-eżitu tal-grupp ta' ħidma 
saru wkoll dawn il-punti li ġejjin: 
 
 il-bżonn li ċ-ċittadini jinstemgħu b'attenzjoni f'dan il-proċess u titqies l-applikabbiltà tal-ideat 

u tal-impatt tagħhom fuq il-persuni u s-soċjetà; 

 inkunu ċari fuq dak li nistgħu niksbu u f'liema livell: Ewropew, nazzjonali, lokali.  

 hemm bżonn impenji ċari mil-livelli kollha u min-naħa tal-organizzazzjonijiet (internazzjonali) 

kollha involuti; 

 il-bżonn li jiġi rikonoxxut il-progress li sar f'dawn l-aħħar snin, iżda li nkomplu nkunu 

ambizzjużi għall-futur; 

 it-tama li l-grupp ta' ħidma jifformula rakkomandazzjonijiet ċari, inklużi rakkomandazzjonijiet 

prattiki ħafna u li jistgħu faċilment jiġu implimentati; 

 tiġi garantita riflessjoni adegwata, mingħajr l-ebda għaġla biex titfassal leġiżlazzjoni jew 

jitfasslu konklużjonijiet tal-Konferenza;  

 issir enfasi l-bżonn li jiġu ppreżentati proposti konkreti u prattiċi; 

 il-bżonn li tingħata struttura lix-xogħol tal-grupp ta' ħidma u tiġi żgurata informazzjoni 

adegwata lill-membri; 

 il-bżonn li l-grupp ta' ħidma jasal għal riżultati konrketi, b'mod li jagħti kontribut lill-Plenarja; 

 il-kontributi li jiġu mill-Pjattaforma Diġitali ma għandhom jiġu kklassifikati; 



 

3 
 

 ir-riżultati tal-grupp ta' ħidma għandhom ikunu bil-miktub. 

 
3. Osservazzjonijiet konklużivi tal-President 

 
Hija u tikkonkludi l-laqgħa, il-President irringrazzjat lill-membri għall-kontributi tagħhom, u 
ssottolinjat li diġà hemm xi kwistjonijiet rikorrenti.  Jidher li hemm appoġġ wiesa' għall-fatt li jeħtieġ 
li ma ndumux biex nieħdu azzjoni. Huwa wkoll ċar li kwalunkwe miżura għandha tkun soċjalment 
aċċettabbli. Biex isir progress jeħtieġ li nedukaw u nkunu innovattivi, u nisfruttaw id-data kollha 
disponibbli u x-xjenza. 
 
Il-President assigurat lill-membri li l-laqgħa li jmiss tal-grupp ta' ħidma se tkun aktar strutturata u 
se tissejjes fuq id-dokumenti ta' referenza, il-kontributi tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej u r-rapporti 
interim. Tosserva wkoll li l-membri se jiġu mistiedna jistabbilixxu ordni ta' prijorità għas-suġġetti li 
se jiġu diskussi fil-laqgħa li jmiss. Il-President għarrfet li l-laqgħa li jmiss tal-grupp ta' ħidma se ssir 
waqt il-Plenarja ta' Diċembru u ddikjarat magħluqa l-laqgħa.  
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ANNESS II. Lista tal-membri tal-Grupp ta' ħidma dwar it-Tibdil fil-klima u l-ambjent   
 

President:  Anna PASKOVÁ  (Kunsill)  

    

Titolu Isem Kunjom Komponent 

        

is-Sur 
Pieyre-
Alexandre  

ANGLADE Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Muhterem ARAS Kumitat tar-Reġjuni 

is-Sa Alexandra  ATTALIDES Parlamenti nazzjonali 

is-Sa  Claudia BANU Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Hildegard BENTELE Parlament Ewropew 

is-Sur  Pascal BOLO Sħab soċjali 

is-Sa Manuela  BORA 
Rappreżentant 
lokali/reġjonali 

is-Sa Maria CINQUE Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa Esther DE LANGE Parlament Ewropew 

is-Sur Sándor DÉNESI Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur Herbert DORFMANN Parlament Ewropew 

is-Sa Eleonora EVI Parlament Ewropew 

is-Sa Claudia GAMON Parlament Ewropew 

is-Sur Olgierd  GEBLEWICZ Kumitat tar-Reġjuni 

is-Sa  Leonore  GEWESSLER Kunsill 

is-Sur Adam  
GUIBOURGÉ-
CZETWERTYŃSKI  

Kunsill 

is-Sa Élisabeth  
GUIGOU 

Panels taċ-Ċittadini 
Nazzjonali/avvenimenti 

is-Sa Valentina GUTKAS 
Panels taċ-Ċittadini 

Nazzjonali/avvenimenti 

is-Sa Patrizia  HEIDEGGER Soċjetà ċivili 

is-Sur Dorin HELL Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur Reiner Gerd HOFFMANN 
Kumitat Ekonomiku u Soċjali 

Ewropew 

is-Sa Birgit  HONÉ Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Laura HUHTASAARI Parlament Ewropew 

is-Sur Jens  JOEL Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Hajnalka  JUHÁSZ Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Thilde KARLSSON Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur Bojan  KEKEC Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Alban LAVAUD Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur Cillian  LOHAN 
Kumitat Ekonomiku u Soċjali 

Ewropew 

is-Sur Jani  MÄKELÄ Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Éva MÉSZÁROS Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur Hans-Werner MOLLENHAUER Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa Anna  PASKOVÁ Kunsill 

is-Sur  Marko  PAVIĆ Parlamenti nazzjonali 
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is-Sa Rossella PELLARIN Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa Zita  PLEŠTINSKÁ Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Augusts REDOVIČS Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa Caterina RENDE DOMINIS 
Panels taċ-Ċittadini 

Nazzjonali/avvenimenti 

is-Sa María Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Parlament Ewropew 

is-Sa Hélène  RYCKMANS Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Andreas SCHIEDER Parlament Ewropew 

is-Sa Jitka  SEITLOVÁ Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Virginijus SINKEVIČIUS Kummissjoni Ewropea 

is-Sa Livia SPERA Sħab soċjali 

is-Sa Beata SZYDŁO Parlament Ewropew 

is-Sa Vera TAX Parlament Ewropew 

is-Sur Nils TORVALDS Parlament Ewropew 

is-Sur László TRÓCSÁNYI Parlament Ewropew 

is-Sa Juliane UNBEREIT Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa Adina VĂLEAN Kummissjoni Ewropea 

is-Sa  Judit VARGA Kunsill 

is-Sur Miltiadis  VARVITSIOTIS Kunsill 

is-Sa Ana Paula  ZACARIAS Kunsill 

    

    
 


