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ABBOZZ TA' RENDIKONT SOMMARJU 

Grupp ta' ħidma dwar it-Tibdil fil-klima u l-ambjent, ippresedut mis-Sa Pasková (Kunsill/iċ-Ċekja) 

Il-Ġimgħa 1 ta' April 2022, 17.00 – 19.00 

 

Il-grupp ta' ħidma ltaqa' f'format virtwali biex itemm id-diskussjonijiet dwar l-abbozz ta' proposti lill-

plenarja tal-Konferenza; dwar ir-raggruppament II – it-tibdil fil-klima, l-enerġija u t-trasport, dwar ir-

raggruppament III – il-konsum sostenibbli, l-imballaġġ u l-produzzjoni, u dwar ir-raggruppament IV – 

l-informazzjoni, is-sensibilizzazzjoni, id-djalogu u l-istil ta' ħajja.  

 

1. Ftuħ mill-President u mill-Portavuċi  

 

Kemm il-President kif ukoll il-Portavuċi rringrazzjaw lill-membri għall-ħidma li saret s'issa. Il-President 

spjegat li l-ħidma se tiffoka fuq l-elementi li fadal. 

 

2. Skambju 

 

Il-Kummissarju Wojciechowski attenda l-laqgħa u ddeskriva kif ir-riforma tal-Politika Agrikola Komuni 

(PAK) tista' tikkontribwixxi biex jintlaħqu r-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini, inkluż billi tippromwovi 

s-sostenibbiltà mil-lat ambjentali, soċjali u ekonomiku, u tappoġġa l-isforzi biex jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima, jiġu ppreservati r-riżorsi naturali u tiġi restawrata l-bijodiversità, u b'hekk tikkostitwixxi 

pilastru importanti tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. Il-Kummissarju enfasizza għadd ta' miżuri taħt il-PAK 

immirati lejn tranżizzjoni lejn biedja aktar ekoloġika u sostenibbli, bħall-ekoskemi u l-appoġġ għall-

bdiewa sabiex isostni l-għajxien u jiġu żgurati żoni rurali b'saħħithom. Il-Kummissarju enfasizza wkoll 

li l-gwerra fl-Ukrajna u l-pandemija ssottolinjaw l-importanza kritika tas-sigurtà tal-ikel, u fakkar fil-

komunikazzjoni reċenti mill-Kummissjoni (adottata fit-23 ta' Marzu), li stabbiliet sensiela ta' azzjonijiet 

biex tiġi ssalvagwardjata s-sigurtà tal-ikel.  

 

Objettiv 3: Indirizzar tat-tibdil fil-klima u tisħiħ tas-sigurtà tal-enerġija Ewropea, b'kunsiderazzjoni 

tal-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, li bdiet mill-miżura 9 tal-objettiv 3, ġew indirizzati l-kwistjonijiet u s-suġġerimenti li 

ġejjin: 
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➢ fost affarijiet oħra, issemmew dawn is-suġġerimenti għal żidiet testwali: appoġġ finanzjarju 

għall-filtri tas-CO2, miżuri kontra l-frodi tat-taxxa, wara perjodu ta' tranżizzjoni, appoġġ għat-

telf u d-danni, reġjuni insulari;  

➢ id-diskussjonijiet iffukaw fuq miżuri relatati mal-investimenti fil-ħżin tal-enerġija u teknoloġiji 

u innovazzjonijiet li ma jagħmlux ħsara lill-klima;  

➢ ġiet diskussa l-ħtieġa li ma jibqgħux jiġu ssussidjati l-fjuwils fossili u li ma jiġix ipprovdut 

finanzjament għall-infrastruttura tradizzjonali tal-gass. Filwaqt li kien hemm qbil ġenerali dwar 

il-ħtieġa li nimxu lejn sorsi tal-enerġija aktar sostenibbli, il-membri enfasizzaw ukoll li s-

sitwazzjoni ġeopolitika attwali tenfasizza l-ħtieġa għas-sigurtà tal-enerġija u li l-għan fuq 

terminu twil huwa t-tneħħija gradwali. Iżda l-membri saħqu wkoll li għandu jkun hemm 

perjodu ta' tranżizzjoni. 

 

Objettiv 4: Li tiġi pprovduta infrastruttura ta' kwalità għolja, moderna u sikura, li tiżgura l-

konnettività, inkluża dik taż-żoni rurali, b'mod partikolari permezz tat-trasport pubbliku 

 

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

➢ fost affarijiet oħra, issemmew dawn is-suġġerimenti għal żidiet testwali: l-infrastruttura 

ekoloġika, ir-reġjuni insulari, speċjalment iż-żoni rurali, is-sikurezza, l-infrastruttura kollha taċ-

ċikliżmu, fejn jeżistu alternattivi kredibbli, marbuta mal-introjtu; 

➢ kien hemm qbil ġenerali dwar il-formulazzjoni tal-objettiv u d-diskussjonijiet iffukaw b'mod 

partikolari fuq il-ħtieġa li l-infrastruttura tkun ekoloġika, u fuq iċ-ċirkostanzi speċjali li 

jiffaċċjaw l-istati gżejjer u/jew iż-żoni remoti; 

➢ matul diskussjoni dwar il-limitazzjoni tat-titjiriet fuq distanzi qosra, tqajmu d-diffikultajiet 

prattiċi għal reġjuni speċifiċi u kumplikazzjonijiet oħra, li wasslu għal kompromess possibbli li 

jorbot il-limitazzjoni tat-titjiriet fuq distanzi qosra ma' alternattivi kredibbli u r-

rakkomandazzjoni dwar it-titjib tan-network ferrovjarju;  

➢ tqajmet ukoll il-ħtieġa li jitqiesu kunsiderazzjonijiet soċjali u ġusti, jiġifieri fir-rigward tas-

sussidji u l-inċentivi għat-tranżizzjoni lejn mobilità mingħajr emissjonijiet. 

 

Objettiv 5: Użu u ġestjoni aħjar tal-materjali fl-UE sabiex issir aktar awtonoma, ċirkolari u inqas 

vulnerabbli. Prodotti u produzzjoni aħjar u sostenibbli tal-UE u promozzjoni tal-ekonomija ċirkolari: 

il-prodotti għandhom jissodisfaw standards ambjentali komuni tal-UE (biex idumu aktar, ikun aktar 

faċli li jintużaw mill-ġdid, jissewwew u jiġu riċiklati) 

 

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

➢ fost affarijiet oħra, issemmew dawn is-suġġerimenti għal żidiet testwali: idroġenu ekoloġiku, 

kodiċi QR, standards aktar stretti, inqas dipendenti, prodotti mqiegħda fis-suq tal-UE, 

passaport diġitali tal-prodotti, evitar tal-ħela tal-ikel, Strateġija tal-UE dwar it-Tessuti 

Sostenibbli;  

➢ saru suġġerimenti biex il-miżura dwar l-istandards issir aktar speċifika u aktar stretta fir-

rigward tal-istandards tal-produzzjoni u tinkludi wkoll b'mod speċifiku l-prodotti importati; 

➢ wieħed mill-membri qal li l-miżura dwar ir-rieżami tal-ktajjen tal-provvista globali għandha 

ssemmi l-agrikoltura iżda ma għandhiex tkun limitata għaliha;  
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➢ fir-rigward tal-miżura relatata mal-iskart, ġie ssuġġerit li l-ewwel nett jiżdied lingwaġġ aktar 

ċar dwar kif għandu jiġi evitat l-iskart, billi jiġu stabbiliti miri aħjar ta' prevenzjoni u użu mill-

ġdid/riċiklaġġ. Il-proposta biex jingħaqdu l-miżuri li għandhom x'jaqsmu mal-iskart intlaqgħet 

tajjeb.  

➢ fir-rigward tal-iskemi ta' kapparra u ritorn, ġie ssuġġerit li jkun hemm standards avvanzati 

għall-kontenituri;  

➢ issemma d-dritt għat-tiswija biex tiġi indirizzata l-obsolexxenza u ġiet enfasizzata l-importanza 

li l-ispare parts ikunu aċċessibbli għal perjodu itwal ta' żmien;   

➢ il-formulazzjoni dwar il-materja prima sekondarja fis-suq ġiet riformulata biex jinħoloq suq 

reali u jiġu pprovduti dispożizzjonijiet dwar il-kwantità ta' materjali sekondarji fil-prodotti;  

➢ fir-rigward tal-miżura li għandha x'taqsam mal-prodotti tal-moda, ġie ssuġġerit li ssir referenza 

għall-istrateġija tal-UE għat-tessuti sostenibbli.  

 

Objettiv 6: Trawwim ta' għarfien, sensibilizzazzjoni u djalogi dwar l-ambjent, it-tibdil fil-klima, l-użu 

tal-enerġija u s-sostenibbiltà 

 

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

➢ fost affarijiet oħra, issemmew dawn is-suġġerimenti għal żidiet testwali: edukazzjoni, tagħlim 

interattiv kif ukoll tagħlim tul il-ħajja, litteriżmu dwar is-sostenibbiltà; 

➢ tqajjem il-punt li r-rakkomandazzjoni oriġinali tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej kienet qed 

titkellem dwar ''pjattaforma interattiva għall-verifika tal-fatti'' u l-membri qablu li din għandha 

tiżdied;  

➢ xi membri ssottolinjaw li l-miżuri relatati mal-materjal edukattiv u tat-tagħlim għandhom 

jinkludu l-aspett tat-tagħlim tul il-ħajja u l-ħtieġa għal taħriġ mill-ġdid u riċerka xjentifika;  

➢ fir-rigward tal-miżura li għandha x'taqsam mat-tisħiħ tar-rwol u l-azzjoni tal-UE fil-qasam tal-

ambjent u l-edukazzjoni, membru wieħed fakkar dwar il-kompetenza nazzjonali f'dawn l-

oqsma;  

➢ b'rabta mad-dieti bbażati fuq il-pjanti, iċ-ċittadini ssuġġerew li jinstab bilanċ tajjeb fit-tfittxija 

ta' sinerġiji ma' miżuri simili tal-grupp ta' ħidma dwar is-saħħa;  

➢ oħrajn issottolinjaw l-importanza li ssir tranżizzjoni fl-użu tal-art agrikola mill-għalf tal-

annimali għal aktar sovranità tal-UE fil-produzzjoni tal-ikel.  

  

3. Għeluq mill-President 

 
Il-President u l-Portavuċi għalqu l-laqgħa billi ddikjaraw li t-tieni abbozz ta' proposti kien se jiġi ċċirkolat 

nhar it-Tnejn u fakkru lill-Membri li l-aħħar laqgħa tal-grupp ta' ħidma se ssir fis-7 ta' April. 

 


