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

Ċekja 
Il-5 ta' Jannar 2022, 16.00 – 18.00 (parteċipazzjoni remota) 

 
 

1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President  
 
Il-President fetħet il-laqgħa u fakkret lill-Membri li l-laqgħa kienet ġiet ikkonvokata biex titkompla d-
diskussjoni tal-aħħar laqgħa, li saret fis-17 ta' Diċembru 2021. Erbgħa mis-suġġetti vvutati ġew diskussi 
qabel, jiġifieri: i) enerġija; ii) trasport; u iii) konsum u produzzjoni sostenibbli. Is-suġġetti li għad iridu 
jiġu koperti huma: i) agrikoltura; ii) bijodiversità; iii) pajsaġġ u kostruzzjoni; iv) bidla fl-attitudnijiet u fl-
imġiba; u v) sussidjar u tassazzjoni. 
Il-President fakkret lill-Membri li l-Panel taċ-Ċittadini Ewropej dwar "It-tibdil fil-klima u l-ambjent/is-
Saħħa" se jsir fil-Polonja matul tmiem il-ġimgħa u li r-rakkomandazzjonijiet tagħhom se jiġu diskussi fil-
laqgħa li jmiss tal-grupp ta' ħidma. 
Il-President tenniet li, bħal fil-laqgħat preċedenti, se tingħata l-kelma l-ewwel liċ-ċittadini dwar kull 
wieħed mis-suġġetti. Iddikjarat ukoll li l-abbozz tar-rendikont sommarju tal-laqgħa ta' Diċembru 
dalwaqt se jiġi ċċirkolat lill-membri tal-grupp ta' ħidma. 
 

2. Diskussjoni raggruppata skont is-suġġett 
 
Agrikoltura: 

• il-politika agrikola komuni għandha tkun adattabbli għall-kuntesti reġjonali, inqas 

ċentralizzata u aktar ambizzjuża; 

• appell għal skrutinju akbar tas-sussidji, anke fil-livell tal-UE, dwar jekk il-fondi humiex qed 

jintużaw kif maħsub/kif affermat mid-destinatarji. L-appoġġ għandu jkun dirett lejn il-bdiewa 

żgħażagħ u t-tekniki ta' produzzjoni innovattivi u jikkumpensa għall-ispejjeż ogħla. Azjendi 

agrikoli iżgħar joħolqu aktar impjiegi u jagħmlu ż-żoni rurali attraenti; 

• l-agrikoltura responsabbli għandha tqis l-impatti klimatiċi u tadatta skont dan is-sens. Ir-

riċerka għandha tidentifika għelejjel adatti għal żoni suxxettibbli għall-għargħar jew għan-

nirien fil-foresti biex jiġi evitat telf fil-ħsad. Jeħtieġ li l-ħamrija tiġi protetta fil-kapaċità 

agrikola; ħafna drabi din tintbagħat għall-kostruzzjoni jew tiġi ssiġillata; 

• il-ħtieġa ta' kunċett fuq il-livell tal-UE kollha ta' foresti sostenibbli biex ir-riżorsi jiġu estratti 

b'mod sostenibbli, jinħolqu l-impjiegi u tiġi salvagwardjata l-bijodiversità tal-foresti, filwaqt li 

tiġi promossa r-riforestazzjoni; 

• punti oħra mqajma: i) regoli stretti biex fis-supermarkets ikun hemm tikkettar li juri b'mod 

ċar il-pajjiż ta' oriġini; ii) indipendenza tal-UE fir-rigward tal-produzzjoni taż-żerriegħa; iii) 

approċċ fuq il-livell tal-UE kollha għall-ħiefa tal-ħamrija kkawżata mir-riħ u mill-ilma; iv) it-

tmiem tal-approvazzjoni tas-suq tal-UE tal-glifosat u l-indirizzar tal-kwistjoni tal-użu mmirat 

tal-pestiċidi u l-fertilizzanti, speċjalment qrib azjendi agrikoli organiċi; v) jitwaqqfu l-OĠM u l-

agrikoltura industrijali; u vi) tiġi mmassimizzata l-produzzjoni lokali u titnaqqas l-

importazzjoni tal-ikel; 
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• 70% tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra fis-settur agrikolu ġejjin mit-trobbija tal-annimali. 

Bħala konsegwenza, jeħtieġ li ssir riflessjoni dwar it-tnaqqis tal-konsum tal-laħam; 

• il-ħtieġa li jiġu ssussidjati l-bdiewa u b'mod partikolari jekk jikkontribwixxu għall-bijodiversità, 

is-sikurezza tal-ikel u d-disponibbiltà tal-ikel. Il-prezzijiet tal-ikel għandhom jirriflettu l-ispejjeż 

tas-CO2. Fl-istess ħin, il-kwistjonijiet ambjentali m'għandhomx jiġu trasferiti lejn partijiet oħra 

tad-dinja billi tinbidel il-produzzjoni u l-prezzijiet għall-konsumatur iridu jibqgħu aċċessibbli; 

• is-sussidji għandhom imorru għas-servizzi u l-kwalità u mhux għaż-żoni agrikoli. Għandu jkun 

hemm viżjoni moderna tal-agrikoltura li tista' tiżgura s-sikurezza tal-ikel, inkluża riflessjoni 

dwar tekniki ġodda ta' tnissil biex l-agrikoltura ssir aktar ekokompatibbli, filwaqt li ssir ukoll 

aktar effiċjenti. 

Bijodiversità:  

• ġew indirizzati diversi sustanzi niġġiesa – mill-miżbliet tal-pitrolju mill-avjazzjoni fuq il-kosta 

Mediterranja Spanjola sal-pestiċidi u l-interferenti endokrinali. B'mod partikolari, l-effetti ta' 

dawn tal-aħħar fuq il-popolazzjonijiet tan-naħal Ewropej qajmu tħassib kbir. 

Tqajjem tħassib dwar is-sajd eċċessiv, anke bħala riżultat ta' aċċess limitat għall-ilmijiet tar-
Renju Unit, u l-estinzjoni tal-insetti; 

• issemmiet il-ħtieġa li jiżdied il-finanzjament għall-proġetti tal-bijodiversità u għas-

sensibilizzazzjoni rigward il-liġijiet dwar il-bijodiversità fil-livell internazzjonali; 

• il-politiki, bħal dawk ippreżentati fl-istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt", jeħtieġ ikollhom objettivi 

legalment vinkolanti (dwar it-tnaqqis tal-użu tal-pestiċidi jew tal-ispazju għall-bijodiversità fil-

biedja). Għandu jiġi adottat qafas leġiżlattiv tal-UE dwar il-ħamrija malajr kemm jista' jkun. It-

theddid u t-tipi ta' tniġġis li jaffettwaw l-ispeċijiet li mhumiex magħrufa sew, bħat-tniġġis tad-

dawl, għandhom jiġu diskussi. 

 
Pajsaġġ u kostruzzjoni:  

• tqajjem tħassib dwar l-effetti tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli fuq il-pajsaġġi (parks eoliċi jew 

solari). Il-parks eoliċi għandhom ikunu riċiklabbli;  

• hemm bżonn li jiġi indirizzat in-nuqqas dejjem jikber ta' materja prima. Minbarra l-iżvilupp ta' 

materjali ġodda tal-kostruzzjoni (l-evitar tal-konkrit u l-injam bħala riżorsi limitati), għandha 

ssir enfasi fuq ir-riċiklaġġ tal-materjali u r-rinnovazzjoni ta' bini eżistenti minflok il-bini ta' 

oħrajn ġodda – f'dan il-kuntest, issemmew ukoll l-effetti niġġiesa tal-barrieri (it-tniġġis tal-arja 

u dak akustiku);  

• issemma l-użu ta' siti abbandunati għal kostruzzjonijiet jew bini mhux użat; 

• issir enfasi fuq it-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija, inkluż permezz tal-iżolazzjoni. Is-settur tal-

kostruzzjoni huwa sors importanti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u l-mewġa ta' 

rinnovazzjoni tal-Kummissjoni tista' tiġi abbinata ma' mewġa solari. Enfasi akbar fuq l-

arkitettura "ħadra" fil-bliet (ħitan ħodor/soqfa ħodor); 

• hemm bżonn li jiġu kkunsidrati l-ispejjeż tal-miżuri ekoloġiċi kollha. 

 
Bidla fl-attitudnijiet u fl-imġiba, sussidjar u tassazzjoni (suġġetti diskussi b'mod konġunt): 

• jeħtieġ li l-imġiba ħalja tiġi indirizzata billi jiġu ssussidjati l-bidliet fl-imġiba u billi l-edukazzjoni 

ssir il-bażi għal dawk il-bidliet, b'enfasi fuq l-iskejjel u l-ġenerazzjonijiet żgħażagħ; 
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• l-ispazju u l-enerġija għandhom jintużaw mill-inqas biex jiġi evitat il-konsum żejjed f'dinja 

b'popolazzjoni ta' 7 biljun ruħ;  

• minbarra l-bidliet fl-imġiba individwali, jeħtieġ li l-politika pubblika tappoġġa l-bidliet 

strutturali, eż. billi s-sejħiet għall-offerti pubbliċi jiġu orjentati lejn bidla pożittiva; 

• il-kritika kienet immirata lejn l-enfasi tal-UE fuq il-mudell tal-importazzjoni tal-enerġija kif 

ukoll EUR 19-il biljun imħallsa f'sussidji lill-produtturi tal-fjuwils fossili fl-Italja biss. Dawn il-

fondi għandhom ikunu diretti lejn sorsi ta' enerġija rinnovabbli u lejn it-tnaqqis tal-effetti ta' 

prezzijiet għoljin tal-enerġija fuq in-nies li qed jitħabtu biex iħallsu; 

• dieta aktar ibbażata fuq il-pjanti tkun bidla pożittiva fl-imġiba. 

 
3. Osservazzjonijiet konklużivi tal-President 
 
Il-President irringrazzjat lill-Membri kollha għall-parteċipazzjoni tagħhom u ħabbret li l-laqgħa li jmiss 
tal-grupp ta' ħidma u l-Plenarja tal-Konferenza se jsiru fil-21 u t-22 ta' Jannar. 
 
 


