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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-Ħamis 7 ta' April 2022, 18.00 – 21.00 

 

1. Ftuħ mill-President u mill-portavuċi  

Il-President spjegat li din il-laqgħa kienet se tkun il-laqgħa finali tal-grupp ta' ħidma u li l-għan tal-

laqgħa kien li jiġi ffinalizzat l-abbozz ta' proposti għall-Plenarja. Hija enfasizzat li sar ħafna progress, 

iżda li jridu jiġu diskussi l-aħħar kwistjonijiet pendenti. Matul l-iskambju, il-proposti kollha ġew 

indirizzati individwalment f'ordni inversa.  

 

2. Skambju ta' fehmiet 

 

OBJETTIV 1: 

Produzzjoni tal-ikel sikura, sostenibbli, ġusta, responsabbli fir-rigward tal-klima u bi prezzijiet 

raġonevoli, li tirrispetta l-prinċipji tas-sostenibbiltà u l-ambjent, li tissalvagwardja l-bijodiversità u l-

ekosistemi, filwaqt li tiggarantixxi s-sigurtà tal-ikel: 

Dwar l-Objettiv 1, tqajmet il-ħtieġa li tiġi enfasizzata l-ekonomija ekoloġika u blu u ntlaħaq qbil dwar 

bidla fil-Miżura 1, biex titneħħa l-kelma "għolja" fil-frażi "garanzija ta' produttività għolja". Barra minn 

hekk, il-bżonn ta' taħriġ "għall-bdiewa" ġie estiż biex jiġi inkluż ukoll taħriġ "mill-bdiewa". 

 

OBJETTIV 2: 
Il-protezzjoni u r-restawr tal-bijodiversità u tal-pajsaġġ u l-eliminazzjoni tat-tniġġis 
Dwar l-Objettiv 2, id-diskussjonijiet iffukaw fuq il-Miżuri 5 u 7 u kien hemm qbil dwar għadd ta' bidliet 

fit-test. Dwar il-Miżura 5, li tittratta l-afforestazzjoni, żdied ir-rikonoxximent tal-ispeċifiċitajiet 

nazzjonali meta  

jsiru rakkomandazzjonijiet dwar miri nazzjonali vinkolanti għar-riforestazzjoni.  Dwar il-Miżura 7 

tqajmu u ġew appoġġjati għadd ta' suġġerimenti fir-rigward tat-titjib tal-protezzjoni tas-sorsi tal-ilma 

u dwar it-tisħiħ tat-test b'rabta mar-riċerka u l-finanzjament għall-fjuwils u t-teknoloġiji marittimi. 

 

OBJETTIV 3: 

It-tisħiħ tas-sigurtà tal-enerġija Ewropea, u t-tisħiħ tal-indipendenza enerġetika tal-UE filwaqt li tiġi 

żgurata tranżizzjoni ġusta, u l-provvista ta' enerġija suffiċjenti, bi prezzijiet raġonevoli u sostenibbli 

għall-Ewropej L-indirizzar tat-tibdil fil-klima billi l-UE jkollha rwol ta' tmexxija globali fil-politika 

dwar l-enerġija sostenibbli, u r-rispett tal-għanijiet klimatiċi globali: 
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B'mod ġenerali l-membri esprimew l-appoġġ tagħhom għal dan l-objettiv u, f'dan ir-rigward, tqajjem 

il-bżonn li nsiru indipendenti mil-lat enerġetiku. Dwar il-Miżura 1 fl-ambitu ta' dan l-objettiv, ġie 

espress appoġġ biex jiġi indikat li l-għan kien li t-tranżizzjoni ekoloġika "titwettaq" u titħaffef kemm 

jista' jkun. Tqajjem ukoll il-punt li dan għandu jseħħ "partikolarment" permezz ta' investimenti fl-

enerġija rinnovabbli. 

Dwar il-Miżura 3, li tittratta l-grilja tal-elettriku, il-membri qablu li jestenduha biex tinkludi l-

"manutenzjoni" u t-"trasformazzjoni" tal-grilja biex jissaħħu s-sikurezza u t-tranżizzjoni lejn enerġija 

rinnovabbli.  

Dwar il-Miżura 5 – rigward it-teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli – kien hemm dibattitu fit-tul dwar ir-

rwol  

tal-idroġenu. Fl-aħħar nett, ir-referenza għall-"użu" tal-idroġenu ġiet estiża għall-"produzzjoni u l-użu".  

Issemma wkoll li kellha ssir aktar enfasi fuq l-importanza tal-protezzjoni tal-ħaddiema u l-impjiegi u 

ġie ssuġġerit li dan jiddaħħal fil-Miżura 8. 

Il-Miżura 10, relatata mal-eliminazzjoni gradwali tas-sussidjar tal-fjuwils fossili, reġgħet ġiet diskussa 

iżda finalment ma sarulhiex bidliet. 

 

OBJETTIV 4:  

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

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

raġonevoli: 

 

Ġie rreġistrat appoġġ wiesa' għall-miżuri attwali li jaqgħu taħt dan l-objettiv. Il-membri ddiskutew l-

użu ta' teknoloġiji għal vetturi diffiċilment elettrifikabbli u tqajjem il-bżonn li t-test jiġi modifikat b'tali 

mod li jiġu inklużi r-reġjuni insulari. 

 

OBJETTIV 5: 

Titjib tal-użu u l-ġestjoni tal-materjali fl-UE sabiex issir aktar ċirkolari, aktar awtonoma u inqas 

dipendenti. Il-bini ta' ekonomija ċirkolari bil-promozzjoni ta' prodotti u produzzjoni sostenibbli tal-

UE. L-iżgurar li l-prodotti kollha mqiegħda fis-suq tal-UE jikkonformaw ma' standards ambjentali 

komuni tal-UE: 

 

Il-Miżura 6 – immirata lejn pjattaforma ta' għarfien dwar kif jintużaw u jissewwew il-prodotti – saru xi 

diskussjonijiet dwarha mil-lat ta' kunċett ta' użu u ntlaħaq qbil dwar iż-żieda ta' użu "sostenibbli" jew 

"fit-tul". Hawnhekk se jiġi enfasizzat ir-rwol tal-għarfien żviluppat mill-organizzazzjonijiet tal-

konsumaturi.  

Fil-Miżura 7 dwar l-obsolexxenza programmata ġiet introdotta formulazzjoni aktar divrenzjata, li 

tinkludi l-obsolexxenza bikrija u prematura, kif ukoll il-ħtieġa li l-ispare parts ikunu aċċessibbli għall-

konsumaturi. Ġie diskuss għadd minimu ta' snin għad-disponibbiltà tal-ispare parts, iżda dan tqies 

impossibbli minn għadd ta' membri minħabba d-diversità tal-prodotti u d-differenzi fl-użu tagħhom.  

Dwar il-Miżura 8, li tittratta s-suq tal-materja prima sekondarja, intlaħaq qbil dwar il-bżonn li ssir 

referenza għal użu aktar intelliġenti u inqas frekwenti ta'  

materjal verġni. 
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Il-Miżura 10, li tittratta l-limitazzjonijiet fuq ir-reklamar ta' prodotti li jagħmlu ħsara lill-ambjent, ġiet 

diskussa iżda finalment ma sarulhiex bidliet.  

 

OBJETTIV 6: 

It-trawwim ta' għarfien, sensibilizzazzjoni, edukazzjoni, u djalogu dwar l-ambjent, it-tibdil fil-klima, 

l-użu tal-enerġija u s-sostenibbiltà: 

Dwar il-Miżura 6, li tittratta t-tagħlim obbligatorju dwar il-bijodiversità fl-iskejjel, u l-Miżura 7, dwar l-

edukazzjoni, ġie nnutat li din hija kompetenza tal-Istati Membri u li t-Trattat attwali ma jippermettix 

il-preskrizzjoni tal-kurrikuli skolastiċi. Ġie nnutat ukoll li l-Miżura 6 taħt l-Objettiv 1 tista' tiġi 

kkonsolidata fil-Miżura 6 tal-Objettiv 6. 

 

3. Għeluq mill-President 

 
Il-President u l-portavuċi kkonkludew il-laqgħa u l-President fakkret lill-membri li l-proposti kienu se 

jiġu diskussi fis-sessjoni plenarja tas-Sibt 9 ta' April. 

 


