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ABBOZZ TA' RENDIKONT SOMMARJU 

Grupp ta' ħidma dwar it-Tibdil fil-klima u l-ambjent, ippresedut minn Anna PASKOVÁ, Kunsill/iċ-

Ċekja 

Il-Ġimgħa 25 ta' Marzu 2022, 9.00 – 11.30 u 14.00 – 16.00 

 

1. Ftuħ mill-President u mill-portavuċi  

Il-President spjegat li l-iskop tal-laqgħat kien li jiġi diskuss l-ewwel abbozz tal-proposti. Dan l-abbozz 

ġie ċċirkolat u għandu jitqies bħala punt ta' tluq. Matul il-laqgħat tal-lum u ta' żewġ laqgħat oħra tal-

grupp ta' ħidma, dawn il-proposti għandhom jiġu ffinalizzati biex jiġu ppreżentati fis-sessjoni plenarja 

tal-Konferenza. Il-portavuċi taċ-ċittadini enfasizza l-bżonn li nkunu produttivi u nibqgħu ffukati biex 

naslu għal proposti konkreti u applikabbli.  

 

3. Preżentazzjoni u diskussjoni dwar l-abbozzi ta' proposti bil-ħsieb li jiġu ppreżentati abbozzi ta' 

proposti lill-Plenarja fis-26 ta' Marzu 

Fid-diskussjonijiet sussegwenti, kien hemm appoġġ ġenerali għall-maġġor parti tal-proposti, filwaqt li 

tressaq għadd ta' suġġerimenti biex dawn jiġu żviluppati aktar. Matul il-laqgħat ġew diskussi l-

proposta 1, il-proposta 2 u parti mill-proposta 3. 

 

Proposta 1 – Produzzjoni tal-ikel sikura, sostenibbli, responsabbli fir-rigward tal-klima u bi prezzijiet 
raġonevoli, li tirrispetta l-prinċipji tas-sostenibbiltà u l-ambjent u li tissalvagwardja l-bijodiversità u 
l-ekosistemi 
 

Fid-diskussjoni, ġew indirizzati l-kwistjonijiet u s-suġġerimenti li ġejjin: 

➢ fost affarijiet oħra, issemmew dawn is-suġġerimenti għal żidiet testwali: tranżizzjoni ġusta, 

mezzi ta' sussistenza sostenibbli għall-bdiewa, bżonn li tiġi żgurata s-sigurtà tal-ikel, ikel bi 

prezzijiet raġonevoli, taħriġ lill-bdiewa, innovazzjoni, biedja ta' preċiżjoni, produzzjoni tal-ikel 

aktar sostenibbli, sajd u ekonomija blu, inċentivi għall-biedja organika, tnaqqis tal-ħela tal-

ikel; 

➢ is-sitwazzjoni ġeopolitika attwali ssemmiet f'diversi okkażjonijiet, partikolarment fir-rigward 

tal-bżonn li tiġi garantita s-sigurtà tal-ikel; 

➢ għadd ta' interventi saħaq fuq l-importanza li ngħaddu għal metodi ta' produzzjoni, konsum u 

biedja aktar sostenibbli;  

➢ ġie ssottolinjat ukoll il-bżonn li jiġu żgurati kundizzjonijiet ta' xogħol tajba għall-bdiewa; 

➢ il-membri ddiskutew ukoll il-livell ta' ambizzjoni fit-tnaqqis tal-użu tal-pestiċidi u fil-livelli tas-

sussidji għall-biedja organika u l-użu tal-ekoskemi; 
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➢ il-membri qablu fuq il-bżonn li jonqsu l-emissjonijiet u l-impatt fuq l-ambjent, anki permezz 

tar-riċerka, l-innovazzjoni u t-taħriġ; 

➢ fuq livell ġenerali, il-bżonn ta' tranżizzjoni ġusta u ekoloġika ssemma minn għadd ta' membri; 

➢ issemmew it-trattament xieraq tal-annimali u s-sostenibbiltà fil-produzzjoni tal-laħam u t-
trasport tal-annimali kif ukoll il-bżonn li tissaħħaħ ir-rabta bejn it-tnissil u t-tagħlif; 

➢ il-membri ma qablux fuq l-iffissar ta' kwoti ta' xiri tal-prodotti lokali għas-supermarkets 
internazzjonali l-kbar, iżda membru minnhom saħaq fuq il-bżonn li jingħata sostenn lill-
prodotti lokali u lill-ktajjen tal-provvista qosra. 
 

Proposta 2 – Protezzjoni tal-bijodiversità u l-pajsaġġ, eliminazzjoni ta' kull tip ta' tniġġis 
Fid-diskussjoni, ġew indirizzati l-kwistjonijiet u s-suġġerimenti li ġejjin: 

➢ fost affarijiet oħra, issemmew dawn is-suġġerimenti għal żidiet testwali: restawr tal-

bijodiversita u l-pajsaġġ, żieda fis-sensibilizzazzjoni dwar it-tniġġis, rwol tal-muniċipalitajiet, 

foresti urbani, foresti mitlufa minħabba nirien, trasport marittimu ekokompatibbli, ġlieda 

kontra t-tniġġis mill-mikroplastik, mingħajr ma tiġi kompromessa s-sigurtà tal-ikel; 

➢ il-membri ddiskutew l-eliminazzjoni tat-tniġġis; indirizzaw il-bżonn li nkunu realistiċi, iżda 

wkoll il-bżonn li nkunu ambizzjużi u jkollna viżjoni fit-tul, kif ukoll inżommu quddiem għajnejna 

l-objettivi li diġà jeżistu; 

➢ l-importanza kumplessiva tal-ġestjoni aħjar taż-żoni protetti kif ukoll il-protezzjoni u r-restawr 

tal-bijodiversità, filwaqt li ssemmiet l-importanza li ma tkunx kompromessa s-sigurtà tal-ikel;  

➢ diversi membri saħqu fuq l-importanza tal-insetti indiġeni u dakkara, inkluż l-infurzar tar-

regolamenti fis-seħħ f'dan ir-rigward; 

➢ għadd ta' membri semma u appoġġa r-riforestazzjoni tal-foresti li nqerdu u, f'livell aktar 

speċifiku, in-nirien fil-foresti. 

 

Proposta 3 – Indirizzar tat-tibdil fil-klima u tisħiħ tas-sigurtà tal-enerġija Ewropea, filwaqt li jitqiesu 

l-implikazzjonijiet ġeopolitiċi, u li l-Ewropej jingħataw enerġija suffiċjenti, bi prezzijiet raġonevoli u 

sostenibbli, u filwaqt li jinżamm rwol ta' tmexxija globali u li jiġu rispettati l-għanijiet globali ta' 

protezzjoni tal-klima 

 

Fid-diskussjoni, ġew indirizzati l-kwistjonijiet u s-suġġerimenti li ġejjin: 

➢ fost affarijiet oħra, issemmew dawn is-suġġerimenti għal żidiet testwali: żieda fl-investimenti 

favur l-enerġija rinnovabbli, metodi ta' ħżin, garanzija ta' tranżizzjoni ġusta, inklużi d-drittijiet 

tal-bniedem u l-aspetti ekoloġiċi; 

➢ sar suġġeriment biex il-kwistjoni tat-tibdil fil-klima tinfired aħjar minn dik tas-sigurtà 

enerġetika fi ħdan l-objettiv u l-miżuri; 

➢ diversi membri enfasizzaw il-bżonn li ngħaddu għal sorsi tal-enerġija rinnovabbli, anki nnaqqsu 

d-dipendenzi enerġetiċi; 

➢ f'dak li għandu x'jaqsam mal-politika enerġetika, is-sitwazzjoni ġeopolitika, id-drittijiet tal-

bniedem u l-aspetti ekoloġiċi kif ukoll il-governanza tajba u l-istat tad-dritt tal-pajjiżi terzi 

fornituri għandhom jitqiesu; 

➢ ma ntlaħaq l-ebda kunsens fir-rigward ta' jekk għandniex nikkunsidraw l-enerġija nukleari fit-

tranżizzjoni enerġetika; 
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➢ il-bżonn ta' effiċjenza enerġetika u tnaqqis fil-konsum, anki permezz tat-titjib fl-iżolazzjoni tal-

bini; 

➢ l-idroġenu ekoloġiku jiġi kkunsidraw meta l-elettrifikazzjoni tkun diffiċli; 

➢ tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-ħżin tal-enerġija. 

 

4. Għeluq mill-President 

Il-President spjegat li se jkun hemm preżentazzjoni tal-linji ġenerali tal-proposti u tal-miżuri speċifiċi 

tagħhom fil-laqgħa tas-sessjoni plenarja tal-Konferenza tal-għada. Il-President ikkonkludiet il-laqgħa 

billi esprimiet il-bżonn ta' aktar laqgħat tal-grupp ta' ħidma, li x'aktarx fl-1 ta' April. 

 
 


