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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-Ġimgħa 21 ta' Jannar 2022, 16.00 – 18.00 (laqgħa ibrida) 

 
1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President 
 
Il-President fetħet il-laqgħa billi kkomunikat li r-rendikont sommarju tal-ewwel laqgħa tal-grupp ta' 

ħidma ġie adottat u għandu ikun online bħalissa. Il-laqgħa li jmiss tal-grupp ta' ħidma se ssir fil-

11 ta' Marzu 2022 u se tiddiskuti f'aktar dettall il-mod kif ir-rakkomandazzjonijiet jissarrfu fi proposti. 

Diskussjoni ulterjuri dwar il-proposti se ssir fil-25 ta' Marzu 2022 fi ħdan il-grupp ta' ħidma; fil-futur 

tista' tiġi potenzjalment organizzata laqgħa oħra.  

L-ewwel punt fl-aġenda jikkonċerna r-rapporti taċ-Ċittadini tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej u 

Nazzjonali, segwiti minn erba' diskussjonijiet f'raggruppamenti, jiġifieri 1) l-agrikoltura, il-produzjoni 

tal-ikel u l-bijodiversità; l-enerġija, it-trasport u t-tibdil fil-klima; 3) il-konsum u l-produzzjoni 

sostenibbli; 4) l-informazzjoni, is-sensibilizzazzjoni u d-djalogu. 

 

2. Rapport tar-rappreżentanti tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej u tal-Panels taċ-Ċittadini 

Nazzjonali  

Rappreżentant tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej (ECP): 

51 mill-64 proposta mħejjija f'Natolin intgħażlu b'aktar minn 70% tal-voti favur, li 34 minnhom huma 

relatati mat-tibdil fil-klima u l-ambjent.  

Għal dak li għandu x'jaqsam mal-enerġija, is-sistemi tal-ġenerazzjoni tal-enerġija għandhom ikunu 

ottimizzati permezz tal-installazzjoni obbligatorja ta' filtri ta' CO2 fl-impjanti li jaħdmu bil-faħam 

eżistenti u l-eċċess ta' produzzjoni minħabba l-ġenerazzjoni ta' fjuwils ekokompatibbli, bħall-idroġenu 

u l-bijofjuwils, għandhom ikunu sfruttati bl-aħjar mod.  

Hemm bżonn li tinstab soluzzjoni biex jonqos il-konsum tal-enerġija u biex in-nies jitħeġġew jużaw 

inqas enerġija permezz ta' sistema ta' bonusijiet li taġevola l-konservazzjoni tal-enerġija elettrika. 

Jeħtieġ ukoll li jiġu allokati fondi lir-riċerka relatata ma' metodi ġodda ta' ġenerazzjoni tal-enerġija 

ekoloġika. Mil-lat tat-trasport, iċ-ċittadini rrakkomandaw li tiġi standardizzata s-sistema ferrovjarja fl-

UE, li jiġu kollegati ż-żoni rurali, li t-trasport pubbliku jsir ekonomikament aċċessibbli u sikur għal 

kulħadd kif ukoll li ssir bidla mill-mobilità personali għal dik kondiviża. Għal dak li għandu x'jaqsam 

mal-konsum sostenibbli u responsabbli, irrakkomandaw li jiġi limitat ir-reklamar ta' prodotti li jagħmlu 

ħsara lill-ambjent, li jiġu pprojbiti l-imballaġġi mhux sostenibbli u li jiġi promoss l-użu ta' prodotti li 

jistgħu jkunu faċilment reintegrati fl-ekonomija ċirkolari bħall-materja prima. 
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Rigward l-agrikoltura, fost il-proposti li tressqu hemm il-promozzjoni u s-sostenn tal-agrikoltura 

organika u reġjonali, it-tibdil tal-kriterji tat-tqassim tas-sussidji, it-tnaqqis tal-użu tal-pestiċidi, il-

prevenzjoni tal-monokultura u tat-trobbija tal-massa tal-bhejjem bil-għan li jerġa' jinstab bilanċ fl-

ekosistema. L-iżvilupp tal-biedja vertikali għandu jiġi inkoraġġut biex jinħolqu żoni aktar protetti u l-

bdiewa għandhom jitħarrġu u jiġu appoġġati fl-implimentazzjoni ta' metodi tal-biedja ekokompatibbli; 

jeħtieġ ukoll li jsir investiment fl-isforzi ta' riforestazzjoni.  

Rappreżentant tal-Panel Nazzjonali Franċiż: 

Ir-rakkomandazzjonijiet huma ċċentrati fuq il-limitazzjoni tal-konsum tal-enerġija. Ġie propost it-

tnaqqis tal-konsum billi jiġi evitat l-użu ta' kwantitajiet eċċessivi ta' enerġija u jiġu sostnuti l-fondi ta' 

riċerka għall-innovazzjoni. It-trasport ferrovjarju għandu jkun disponibbli fl-Unjoni kollha. Huwa 

importanti li jiġi żviluppat suq tal-idroġenu ekoloġiku u jiġu armonizzati t-taxxi u s-sussidji fuq il-mezzi 

tat-trasport – pereżempju, biljett tal-ajruplan ma għandux jiswa inqas minn biljett tal-ferrovija. Il-

Politika Agrikola Komuni (PAK) jeħtieġ li tiffavorixxi l-kwalità tal-prodotti u l-iżvilupp ta' prattiki tajba, 

billi ttejjeb il-protezzjoni taż-żoni naturali u tal-ekosistemi. Barra minn hekk jeħtieġ li ssir 

"rilokalizzazzjoni" tas-sistemi ta' produzzjoni biex jinħolqu ktajjen qosra u lokali, titjieb il-protezzjoni 

tal-ekosistemi naturali u jinħolqu żoni protetti fiż-żoni urbani u rurali. Hemm ukoll bżonn li tiddaħħal 

taxxa fuq il-karbonju li tissanzjona lil dawk li jikkommettu ksur permezz tal-"greenwashing".  

Rappreżentant tal-Panel Nazzjonali Ġermaniż: 

Ir-rakkomandazzjonijiet ifformulati waqt l-ewwel forum nazzjonali uffiċjali taċ-ċittadini f'Berlin, il-

Ġermanja, jenfasizzaw il-bżonn ta' regolament dwar tul tal-ħajja garantit tal-prodotti, jiġifieri l-

introduzzjoni ta' garanzija legali fuq tul tal-ħajja garantit speċifiku għal prodott u estiż sal-massimu 

għall-prodotti mmanifatturati u mibjugħa fl-UE, kif ukoll tiġi garantita trasparenza lill-konsumaturi. 

Barra minn hekk, għandhom jiddaħħlu dazji fuq l-importazzjoni marbuta mal-klima (bħala kumpens 

monetarju għall-ħsara klimatika kkawżata) għal ċerti prodotti, permezz ta' sistema ta' punti ta' 

sostenibbiltà. 

Rappreżentant tal-Panel Nazzjonali Netherlandiż: 

68 % tal-popolazzjoni Netherlandiża tqis li l-UE għandha tieħu rwol ta' tmexxija fil-ġlieda kontra t-tibdil 

fil-klima u tiżviluppa viżjoni ċara għall-futur. Jaħseb ukoll li ċ-ċittadini għandhom jadattaw imġibithom 

favur il-bidla. Minflok ma jwaħħlu f'xulxin, il-pajjiżi għandhom ifittxu ftehim, jaqsmu bejniethom l-

għarfien u jiżviluppaw soluzzjonijiet flimkien. Hemm bżonn sistema aħjar, aktar ġusta u sempliċi biex 

jonqsu l-emissjonijiet ta' CO2. Il-komunikazzjoni dwar l-isfidi li jiġu mit-tibdil fil-klima jeħtieġ tkun aktar 

ċara u pożittiva u tindika anki l-opportunitajiet. Il-mexxejja għandhom jagħtu l-eżempju, anki billi 

jnaqqsu s-safar bl-ajru tagħhom u jorganizzaw aktar laqgħat b'parteċipazzjoni remota. 

 

3. Diskussjoni raggruppata skont is-suġġett  

1) Agrikoltura, produzzjoni tal-ikel u bijodiversità 

- Għandhom jiġu stabbiliti żoni protetti ġodda għall-ispeċijiet fil-periklu ta' estinzjoni. 

- Għandha titjieb ir-regolamentazzjoni tal-proċessi ta' produzzjoni tal-laħam, bħat-trobbija tal-

massa ta' bovini għall-produzzjoni tal-laħam, u jonqos kemm jista' jkun l-użu tagħhom. 

- Uħud isostnu l-bżonn li tiġi indirizzata l-biedja intensiva, filwaqt li oħrajn iqisu li, għal skopijiet 

leġiżlattivi, it-terminu "biedja intensiva" jrid jiġi definit b'attenzjoni u b'mod preċiż – għad li skont 

oħrajn l-Istrateġija mill-Għalqa sal-Platt tal-UE diġà tindirizza din il-kwistjoni. 
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- Fil-biedja intensiva għandu jiġi evitat l-użu eċċessiv tal-pestiċidi u l-mediċini għandhom jintużaw 

biss biex jikkuraw il-bhejjem morda, mhux għall-prevenzjoni tal-iżvilupp ta' ġermi reżistenti.  

- Hemm bżonn li jsir rieżami tal-PAK Ewropea bil-għan li jiġi żgurat li s-sussidji jippromwovu metodi 

tal-biedja organika. Parteċipanti oħra jsostnu li r-riforma tal-PAK, approvata sal-2027, diġà 

tappoġġa l-biedja organika. Għandhom jitqiesu wkoll l-aspetti marbuta mas-sigurtà tal-ikel.  

- Jeħtieġ li fl-Ewropa jkun hemm mudell ekonomiku ġdid li jippermetti t-tqassim tar-riżorsi b'mod 

aktar ekwu u ma jkunx neċessarjament iċċentrat fuq ż-żieda fil-produzzjoni. It-tranżizzjoni 

sostenibbli ma għandhiex issir askapitu ta' dawk l-aktar vulnerabbli, il-miżuri għal dawk li jgħixu 

f'kundizzjonijiet ta' faqar enerġetiku għandhom ikunu prijoritarji.  

- Jeħtieġ ikun ċar li huwa permezz tad-djalogu li nistgħu nibdlu s-soċjetà tagħna. Irid jiġi żgurat li l-

baġit tal-UE jintuża biex jingħataw kontribuzzjonijiet soċjali lil soċjetà li tirrispetta aktar il-klima 

bis-saħħa ta' fondi soċjali diżaggregati fil-livell nazzjonali u reġjonali, billi jinbena kunsens permezz 

tad-djalogu. 

- L-UE għandha bżonn tkun partikolarment attenta meta tivvaluta l-impatti ambjentali 

b'konsegwenza tal-ftehimiet kummerċjali tagħha. Hemm bżonn pjanijiet strateġiċi biex jiġi żgurat 

il-ħarsien tal-bijodiversità u tas-sigurtà tal-ikel.  

- L-Istati Membri għandhom ambjenti naturali differenti, għaldaqstant huwa importanti li jitqies il-

kuntest ta' kull reġjun.  

- Xi ċittadini jidhrilhom li r-rwol tagħhom jikkonsisti f'li jiddeskrivu r-riżultati mixtieqa, filwaqt li r-

responsabbiltà tal-iżvilupp ta' soluzzjonijiet konkreti u tal-finanzjamenti għall-implimentazzjoni 

hija tal-politiċi.  

 

2) Enerġija, trasport u tibdil fil-klima 

- It-taħlita enerġetika teħtieġ li tkun tal-istess kalibru daqs l-ambizzjonijiet ambjentali tagħna u 

hemm bżonn appoġġ favur l-investimenti u r-riċerka. It-tnaqqis tal-emissjonijiet u ż-żieda tal-

enerġija rinnovabbli jieħdu l-ħin, għalhekk għad hemm bżonn ta' sorsi ta' enerġija alternattivi 

b'emissjonijiet baxxi bħala sostituzzjoni ta' dawk li jniġġsu l-aktar bħall-faħam.  

- L-idroġenu ekoloġiku huwa eżempju, minkejja li jeħtieġ investimenti ferm ogħla minħabba l-

enerġija meħtieġa għall-produzzjoni tiegħu. Il-prijoritajiet għadhom l-eliminazzjoni tal-fjuwils 

fossili u l-promozzjoni tal-karozzi elettriċi.  

- Rigward it-tranżizzjoni enerġetika, hemm bżonn ta' fjuwils ta' tranżizzjoni, bħall-gass, u ma 

għandniex noqogħdu wisq fuq ir-Russja bħala fornitur. Huwa importanti li jiġu żvilupati proġetti 

ġodda u jiġu identifikati modi ġodda biex tinġieb enerġija ekoloġika fl-Ewropa biex din tal-aħħar 

ma tiddependix minn sors wieħed ta' enerġija.  

- Uħud mill-parteċipanti opponew l-enerġija nukleari, filwaqt li oħrajn laqgħu favorevolment it-

tassonomija tal-UE. Oħrajn saħqu fuq il-bżonn ta' enerġija sikura bħala kundizzjoni preliminari 

għall-ġid taċ-ċittadini.  

- Jeħtieġ li jiġi promoss it-trasport pubbliku u jiġi inkluż fit-tranżizzjoni tal-inħawi l-aktar rurali 

tagħna. Jeħtieġ li titfassal strateġija reali ta' segwitu istituzzjonali.  

- L-UE ma rnexxilhiex tagħmel progress fl-istandardizzazzjoni tat-trasport ferrovjarju, fatt li għandu 

importanza kruċjali.  

Bil-għan li jkollna ferroviji b'veloċità għolja u ta' billejl, jeħtiġilna niddefinixxu standard uniku 

Ewropew għall-enerġija tat-trasport ferrovarju.  

- Hemm bżonn appoġġ wiesa' favur żieda fl-investimenti fit-trasport publiku biex dan tal-aħħar ikun 

affidabbli, effiċjenti u ekonomikament aċċessibbli, u jrid jibqa' ta' proprjetà pubblika u ma jiġix 

privatizzat. Huwa importanti li dak li jkun iżomm quddiem għajnejh il-fatt li bosta mir-

rakkomandazzjonijiet se jkollhom konsegwenzi soċjali u li dawn il-konsegwenzi soċjali ma 

għandhomx ikunu sottovalutati. 
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- Huwa importanti li n-numru ta' persuni li jużaw il-karozza jonqos. Madankollu, dawn il-bidliet se 

jkollhom riperkussjonijiet fuq l-industrija tal-karozzi u fuq miljuni ta' ħaddiema, għalhekk il-

kwisjoni jeħtieġ li tiġi eżaminata aktar fil-fond u li jiġu elaborati pjanijiet ta' tranżizzjoni. 

- L-impjanti li jemettu CO2 għandhom ikunu mgħammra b'filtri, filwaqt li l-binjiet għandhom isiru 

aktar ekoloġiċi permezz tar-regolamentazzjoni.  

- Filwaqt li hemm bżonn li jsiru investimenti fit-trasport ferrovjarju, xorta waħda għandna bżonn 

it-trasport bl-ajru fil-futur, għalhekk hemm bżonn li tinstab soluzzjoni biex jiġi żgurat li kull mod 

ta' trasport jiswa l-prezz ġust u jqis l-aspetti ambjentali u soċjali. 

- Jeħtieġ li tiġi promossa l-"ekonomija blu" peress li l-ambjent tal-baħar jinsab f'fażi ta' 

degradazzjoni minħabba s-sajd eċċessiv u t-tniġġis. Il-protezzjoni tal-baħar għandha tkun fil-

quċċata tal-aġenda globali. 

- Jeħtieġ li tiġi żgurata "tranżizzjoni ġusta" fuq livell aktar ġenerali permezz ta' qafas ġuridiku għat-

tranżizzjoni ġusta u jingħataw finanzjamenti adegwati għat-tranżizzjoni kif ukoll huma neċessarji 

aktar finanzjamenti għar-riċerka. 

 

3) Konsum u produzzjoni sostenibbli 

- Qed tiġi proposta l-implimentazzojni ta' tikketta standard għall-prodotti fl-UE kollha, li tgħarraf 

dwar is-sostenibbiltà, ir-riċiklabbiltà, il-metodu ta' rimi u l-impatt fuq is-saħħa. Dan it-tagħrif 

għandu jkun aċċessibbli permezz ta' kodiċi QR f'format kombinat u li jinqara faċilment.  

- L-UE għandu jkollha kontrolli rigorużi fuq l-imballaġġi li jagħmlu ħsara lill-ambjent. Jistgħu 

jiddaħħlu inċentivi finanzjarji biex iħeġġu lill-kumpaniji jgħaddu għall-imballaġġi kompletament 

bijodegradabbli.  

- Biex jiġu ffrankati r-riżorsi, l-imballaġġi għandhom ikunu kemm jista' jkun kumpatti.  

- L-iskema ta' kapparra u ritorn attwali għandha tkun estiża u mtejba b'mod uniformi fl-Istati 

Membri kollha, partikolarment għall-fliexken tal-plastik u tal-ħġieġ; għandha titqies ukoll il-

possibbiltà li jiġu inklużi tipi oħra ta' fliexken u kontenituri. 

- Il-perjodu attwali tal-garanzija tal-prodotti elettroniċi għandu jiġi estiż u l-prezz tal-ispare parts 

għandu jinżamm taħt kontroll biex titħeġġeġ it-tiswija u biex jonqos ir-rimi.  

- Hemm bżonn ta' regolamentazzjoni aħjar u aktar trasparenza biex jiġi żgurat u promoss it-tqegħid 

fis-suq ta' prodotti mmanifatturati b'mod ġust.  

- Hu importanti li l-kumpaniji jinżammu responsabbli mill-ktajjen tal-provvista tagħhom, inklużi 

dawk barra mill-UE.  

- L-użu taċ-ċirkwiti reġjonali biex jinħolqu impjiegi u tissaħħaħ l-ekonomija lokali huwa aspett 

importanti.  

 

4) Informazzjoni, sensibilizzazzjoni u djalogu 

- L-UE ffissat bosta objettivi ambizzjużi fil-qafas tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u identifikat bosta 

soluzzjonijiet biex tilħaqhom. Dak li jħassibha huwa l-fatt li l-Istati Membri qajla laħqu dawn l-

objettivi u mhux il-pajjiżi kollha għandhom ir-riżorsi biex jilħquhom. Wasal iż-żmien li jiġi adottat 

approċċ kollaborattiv pan-Ewropew u li l-Istati Membri jaqsmu bejniethom l-esperjenzi tagħhom 

permezz ta' bank tad-data. 

- Hemm bżonn li titjieb l-aċċessibbiltà tal-għarfien dwar it-tibdil fil-klima, pereżempju billi tinħoloq 

pjattaforma Ewropea online li fiha l-informazzjoni u r-rapporti xjentifiċi jiġu ppubblikati u 

aġġornati kostantement u ċ-ċittadini jkunu jistgħu jkollhom djalogu mal-esperti biex jifhmu aħjar 

it-tibdil fil-klima. 
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- Fuq livell ġenerali, jistgħu jiddaħħlu standards ekoloġiċi biss fl-ambitu ta' qafas politiku usa' u ta' 

djalogu kostanti.  

- Jeħtieġ li d-demokrazija fuq il-post tax-xogħol tissaħħaħ u tkompli tiġi żviluppata, u l-ħaddiema u 

r-rappreżentanti tat-trade unions għandhom ikunu totalment involuti. 

- Fuq livell internazzjonali, l-UE għandha żżid ir-rwol ta' tmexxija tagħha u tiżvolġi rwol aktar 

b'saħħtu fil-promozzjoni ta' azzjoni ambizzjuża dwar il-klima u tat-tranżizzjoni ġusta, pereżempju 

fil-qafas tan-Nazzjonijiet Uniti. Dan ir-rwol ta' tmexxija fuq livell dinji huwa partikolarment 

importanti peress li ħafna setturi qegħdin jikkompetu ma' xulxin fuq livell internazzjonali, u l-

adozzjoni ta' miżuri għall-klima fil-livell tal-UE biss tista' għaldaqstant tolqot negattivament lill-

kumpaniji u lill-ħaddiema tagħhom. 


