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ABBOZZ TA' RENDIKONT SOMMARJU TAL-ĦAMES LAQGĦA TAL-GRUPP 

TA' ĦIDMA DWAR IT-TIBDIL FIL-KLIMA U L-AMBJENT  

 

Il-Ġimgħa 11 ta' Marzu 2022, 09.00 - 11.00 

 

1) Ftuħ mill-President 

Il-President, is-Sa Anna Pasková, ikkundannat l-invażjoni Russa tal-Ukrajna u talbet li tiġi 

osservata minuta ta' silenzju.  

 

Is-Sa Pasková elenkat għadd ta' elementi ewlenin li għandhom jiġu kkunsidrati fil-kuntest ta' 

din il-kriżi:  

- Ħtieġa akbar ta' dekarbonizzazzjoni u li titnaqqas id-dipendenza tal-UE fuq l-

importazzjonijiet taż-żejt u tal-gass mir-Russja (jiġifieri enfasi akbar fuq il-komponent tas-

sigurtà diġà inkorporat fil-Patt Ekoloġiku);  

- Is-solidarjetà fir-rigward tal-isfidi tal-ekwità u l-prezzijiet tal-enerġija ("tranżizzjoni ġusta" 

tfisser ukoll tranżizzjoni solidali); 

- Il-miżinformazzjoni hija sfida; 

- Il-protezzjoni tal-art u tan-natura peress li dawn huma riżorsi strateġiċi (agrikoltura, ambjent, 

ekonomija sostenibbli u ċirkolari); 

- Il-valuri tal-UE jinkludu soċjetajiet b'saħħithom u approċċ trasparenti u parteċipattiv. 

 

Il-President ikkomunikat il-passi suċċessivi li ġejjin:  

- Abbażi tal-abbozz ta' rakkomandazzjonijiet, il-proposti se jiġu abbozzati mis-Segretarjat 

(abbażi ta' tliet kontributi, jiġifieri r-rakkomandazzjonijiet tal-panels taċ-ċittadini Ewropej u 

tal-panels nazzjonali; l-iskambju ta' ideat fuq il-Pjattaforma Diġitali u d-dibattiti plenarji u d-

dibattiti tal-gruppi ta' ħidma); 

- Il-proposti se jiġu tradotti fil-lingwi kollha u se jintbagħtu lill-grupp il-ġimgħa d-dieħla; 

- Il-membri tal-grupp għandhom imbagħad jibagħtu kummenti bil-miktub qabel is-6 laqgħa 

tal-grupp ta' ħidma; 

- Ir-riżultati interim tad-diskussjonijiet tal-grupp ta' ħidma se jiġu ppreżentati fis-sessjoni 

plenarja tal-Konferenza li jmiss fil-25 u s-26 ta' Marzu; 

- Il-President stiednet lill-parteċipanti biex jikkoordinaw il-pożizzjonijiet fil-komponenti 

rispettivi tagħhom u jidentifikaw proposti kunsenswali. 

 

Is-Sur Hell, portavuċi tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej (ECP), saħaq li l-avvenimenti fl-Ukrajna 

qed jiġbdu l-attenzjoni kollha, iżda li l-protezzjoni tal-pjaneta għadha teħtieġ azzjoni urġenti u 

li għalhekk, il-grupp għandu jsegwi r-rakkomandazzjonijiet u l-miri fil-qasam tal-klima u l-

ambjent bl-istess saħħa kif sar s'issa. 

 

2) Diskussjoni 
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Id-diskussjonijiet kienu strutturati skont l-oqsma li ġejjin:  

(i) it-tibdil fil-klima, l-enerġija u t-trasport;  

(ii) l-agrikoltura, il-produzzjoni tal-ikel, il-bijodiversità, l-ekosistemi, it-tniġġis;  

(iii) il-konsum, l-imballaġġ u l-produzzjoni sostenibbli;  

(iv) l-informazzjoni, is-sensibilizzazzjoni u d-djalogu.  

 

Il-punti ewlenin imqajma għal kull suġġett: 

 

1. It-tibdil fil-klima, l-enerġija u t-trasport 

 

- L-iżgurar tas-sigurtà tal-provvista u t-tnaqqis tad-dipendenza tal-UE fuq l-enerġija saru 

saħansitra aktar importanti fil-kuntest attwali (enfasi akbar fuq is-sorsi ta' enerġija rinnovabbli 

u l-iffrankar tal-enerġija; investimenti fl-infrastruttura għas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli u 

tranżizzjonali; żieda fl-appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni; il-ħtieġa li l-liġijiet u l-proċeduri 

tal-ippjanar jiġu adattati u aċċellerati, il-ħtieġa li tinħoloq Unjoni tal-Enerġija tal-UE; appoġġ 

għall-mobbiltà sostenibbli u l-modernizzazzjoni tat-trasport pubbliku; il-ħtieġa li jiġu 

kkunsidrati l-implikazzjonijiet ġeopolitiċi tal-fornituri kollha tal-enerġija ta' pajjiżi terzi, li 

diversi minnhom għandhom problemi ekoloġiċi u relatati mad-drittijiet tal-bniedem); 

- Iż-żamma tal-impenn favur l-objettivi klimatiċi globali ambizzjużi (l-objettivi tan-newtralità 

klimatika għall-2030 u l-2050) u favur l-objettivi usa' tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u t-tħaffif 

tat-tranżizzjoni ekoloġika, minkejja li, biex dan isir, jeħtieġ li jiġu aċċettati miżuri meħtieġa 

fuq terminu qasir (u bbilanċjati magħhom) biex jiġu evitati l-iskarsezzi u jiġi żgurat il-benesseri 

tas-soċjetà;   

- Xi parteċipanti huma favur rieżami tal-iskedi ta' żmien applikabbli għat-tranżizzjoni jew użu 

akbar u aktar nadif ta' sorsi tal-enerġija tranżizzjonali, jekk meħtieġ bl-użu ta' teknoloġiji ta' 

mitigazzjoni bħall-filtri tas-CO2 u l-ħżin tal-karbonju, terminals ġodda tal-LNG, l-idroġenu 

ekoloġiku jew l-estrazzjoni tar-riżorsi proprji fl-UE, filwaqt li parteċipanti oħra jiddikjaraw li 

l-kriżi ma tistax twassal għal ritorn għall-passat; ġie indikat ukoll li l-gass naturali huwa 

importanti għall-produzzjoni tal-fertilizzanti.  

- Sens qawwi ta' urġenza fit-teħid tal-miżuri kollha meħtieġa u possibbli u sensibilizzazzjoni li 

l-ħtiġijiet ta' finanzjament għall-investimenti fl-infrastruttura u l-kumpens se jiżdiedu bil-kbir; 

- Għandhom jiġu kkunsidrati d-differenzi fiċ-ċirkostanzi nazzjonali u fit-taħlita tal-enerġija; 

għandhom jitqiesu wkoll kundizzjonijiet nazzjonali oħra (eż. il-punti tat-tluq, il-pożizzjoni 

ġeografika, il-ħtieġa li r-reġjuni remoti jiġu konnessi, il-kapaċità tal-akkwist...); 

- Għandha titqies il-Komunikazzjoni l-ġdida tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-enerġija 

("REPowerEU"); 

- Il-kwistjonijiet ta' aċċessibbiltà ekonomika, speċjalment ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli, issa 

huma ogħla fuq l-aġenda, u hekk ukoll l-aspetti soċjali usa' (appoġġ għaċ-ċittadini u l-

ħaddiema; sistemi ta' tassazzjoni aktar ġusti biex jiffinanzjaw tranżizzjoni ġusta; il-

prefinanzjament tal-fondi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u għall-faqar enerġetiku; 

- Il-gwerra tal-Ukrajna turi r-riskji li jiġu abbandunati sorsi alternattivi jew tranżizzjonali tal-

produzzjoni tal-enerġija, eż. l-użu tal-enerġija nukleari għandu jiġi kkunsidrat mill-ġdid, kif 

ukoll turina riskji possibbli meta impjant nukleari jkun fil-mira. 
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2. L-agrikoltura, il-produzzjoni tal-ikel, il-bijodiversità, l-ekosistemi, it-tniġġis 

 

- Il-ħtieġa li jittieħdu miżuri kontra l-biedja u l-produzzjoni intensivi eċċessivi (b'kostijiet 

għolja f'termini ta' art, klima u ambjent), u li jiġu stabbiliti definizzjonijiet ċari tat-termini; l-

applikazzjoni tal-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari fl-agrikoltura; 

- Appoġġ aktar b'saħħtu għall-prattiki tal-biedja organika u sostenibbli (it-trawwim tal-

produzzjoni nazzjonali bil-prezz xieraq), għalkemm qed jiġi nnutat li diġà llum il-bdiewa li 

jipproduċu prodotti organiċi jirċievu aktar appoġġ mill-bdiewa konvenzjonali; 

- Appoġġ għar-riċerka biex jiġu żviluppati pestiċidi li jkunu aktar sostenibbli, li jniġġsu inqas 

u li jagħmlu inqas ħsara lill-ambjent; 

- Ħafna mill-kwistjonijiet fl-enerġija japplikaw ukoll għall-agrikoltura, il-gwerra tal-Ukrajna 

se tirriżulta f'xokk fil-provvista għas-swieq dinjija. L-awtosuffiċjenza u s-sigurtà tal-provvista 

bi prezzijiet raġonevoli għall-ikel, l-għalf, l-enerġija u l-fertilizzanti huma marbuta ma' xulxin 

u għandhom ikunu għan ewlieni f'dan is-settur (eż. biex jiġi indirizzat l-impatt tal-gwerra fuq 

il-produzzjoni u l-prezzijiet; biex titnaqqas id-dipendenza għolja tal-UE fuq il-bqija tad-dinja; 

l-agrikoltura vertikali u l-ġardinaġġ urban);  

- Ir-riforma tal-PAK biex tappoġġja s-sostenibbiltà iżda wkoll is-sigurtà tal-provvista; jiġu 

evitati n-nuqqasijiet); barra minn hekk, il-ħtieġa li jiġu akkomodati kemm miżuri ta' 

mitigazzjoni fuq terminu qasir kif ukoll għanijiet ta' sostenibbiltà fit-tul, eż. meta jiġi diskuss 

is-serħan tal-art. 

- Issemmew aspetti kulturali bħall-konsum żejjed, il-globalizzazzjoni u t-telf ta' relazzjoni mal-

ikel. 

- Il-ħtieġa li jissaħħu r-riċerka u l-innovazzjoni; 

- Enfasi fuq taħlita ta' sostenibbiltà u produttività; li tiġi evitata l-esternalizzazzjoni tal-

produzzjoni għal kompetituri internazzjonali inqas sostenibbli.  

- Ir-rakkomandazzjoni dwar ir-riforestazzjoni għandha tkun aktar prominenti (leġiżlazzjoni 

b'obbligu fuq kumpaniji għar-riforestazzjoni ta' żoni); 

- It-taħriġ tal-bdiewa għal agrikoltura aktar sostenibbli; il-ħolqien ta' impjiegi ekoloġiċi; 

- L-indirizzar tal-aspetti soċjali: id-dumping soċjali u t-tranżizzjoni lejn impjiegi aħjar biex is-

settur ikun aktar sostenibbli u jiġu evitati prezzijiet għoljin; 

- Miżuri għal aktar informazzjoni u edukazzjoni fl-iskejjel, kampanji ta' informazzjoni fuq 

skala kbira dwar ikel u produzzjoni tajbin għas-saħħa; 

- Miżuri aktar stretti għall-protezzjoni tan-naħal. 

 

3. Il-konsum u l-produzzjoni sostenibbli 

 

- Diġà qed isir ħafna fil-livell Ewropew, iżda r-riżultati jistgħu jittejbu ħafna aktar. - It-tisħiħ 

tas-sitwazzjoni tal-UE b'mod ġenerali billi jittejbu x-xejriet ta' produzzjoni/konsum u s-servizzi 

ffukati fuq it-tiswija; miżuri ta' mġiba, titjib fl-infrastruttura; 

- Il-funzjonament tajjeb tal-ekonomija ċirkolari (tiswija u użu mill-ġdid minflok riċiklaġġ; 

prodotti li jservu għal żmien twil); 

- L-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid dwar l-Ekonomija Ċirkolari (id-dritt għat-

tiswija, spare parts disponibbli għal żmien itwal u kompatibbli, garanziji); 
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- Miżuri dwar l-ekodisinn (disinn ta' prodotti b'modi li jkunu jistgħu jissewwew aktar 

faċilment); 

- Il-konsumaturi jitolbu aktar informazzjoni, il-possibbiltà li jiġi introdott tikkettar unifikat jew 

punteġġ ekoloġiku (eco-score) jew passaport diġitali tal-prodotti dwar id-durabbiltà, il-

possibbiltà ta' tiswija, eċċ. tal-prodotti. Madankollu, l-intrapriżi Ewropej jeħtiġilhom ikollhom 

l-istess kundizzjonijiet bħal dawk għall-prodotti importati, u standards għoljin ma jridux 

jirriżultaw fi protezzjoniżmu;  

- Tiddaħħal mill-ġdid il-materja prima sekondarja fis-suq u ċ-ċikli tal-ħajja tal-produzzjoni mir-

riċiklaġġ; 

- Il-kundizzjonalità soċjali (l-UE u l-Istati Membri kollha għandhom jiffinanzjaw l-isforzi u l-

kampanji għall-promozzjoni tal-konsum sostenibbli, eż. fl-akkwist pubbliku; l-inklużjoni ta' 

rekwiżiti għar-rispett tal-kundizzjonijiet tax-xogħol; anke f'oqsma oħra bħall-akkwist pubbliku 

u l-politika kummerċjali). 

 

4. L-informazzjoni, is-sensibilizzazzjoni u d-djalogu 

- Żieda fid-disponibbiltà, it-trasparenza u l-affidabbiltà tal-informazzjoni (l-UE għandha 

tistabbilixxi sit web ta' informazzjoni speċjali dwar studji biex titqajjem kuxjenza); 

- L-edukazzjoni hija għodda ċentrali għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet kollha 

(biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet infurmati); 

- L-inklużjoni ta' aspetti ambjentali fl-edukazzjoni (b'enfasi fuq it-tfal, eż. fil-kurrikuli tal-

iskejjel); 

- Kompetizzjoni ġusta bejn prodotti magħmula fl-UE u dawk importati minn barra l-UE. 

 

3) Konklużjonijiet tal-President 

Il-President irringrazzjat lill-parteċipanti għall-kontributi tagħhom u semmiet li l-laqgħa li 

jmiss se ssir matul is-sessjoni plenarja ta' Marzu II tal-Konferenza fil-25 ta' Marzu 2022. 

 

 

 


