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B9-0000/2020 

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar Strateġija tal-UE dwar l-adattament għat-

tibdil fil-klima 

(2020/2532(RSP)) 

Il-Parlament Ewropew, 

 wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima 

(UNFCCC) u l-Protokoll ta' Kjoto anness magħha, 

 wara li kkunsidra l-Ftehim adottat fil-21 Konferenza tal-Partijiet għall-UNFCCC (COP21) 

li saret f'Pariġi fit-12 ta' Diċembru 2015 (il-Ftehim ta' Pariġi), 

 wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-UE dwar l-adattament għat-tibdil fil-klima ta' April 2013 

u d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal li jmur magħha, 

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tat-

12 ta' Novembru 2018 dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE dwar l-adattament 

għat-tibdil fil-klima, 

 wara li kkunsidra l-"Adaptation Gap Report" (ir-Rapport dwar id-Diskrepanza f'Termini ta' 

Adattament) tal-2018 tal-UNEP, 

 wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2019 dwar "Il-

Patt Ekoloġiku Ewropew" (COM(2019)0640), 

 wara li kkunsidra r-rapport speċjali tal-Grupp Intergovernattiv ta' Esperti dwar it-Tibdil fil-

Klima (IPCC) dwar it-tisħin globali ta' 1,5 oC, il-ħames rapport ta' valutazzjoni tiegħu 

(AR5) u r-rapport ta' sinteżi tiegħu, kif ukoll ir-rapport speċjali tiegħu dwar it-tibdil fil-

klima u l-art, u r-rapport speċjali tiegħu dwar l-oċean u l-krijosfera fi klima li qed tinbidel; 

 wara li kkunsidra r-rapport ewlieni dwar l-adattament għat-tibdil fil-klima tal-Kummissjoni 

Dinjija dwar l-Adattament tal-2019, 

 wara li kkunsidra l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti u l-

Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs), 

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Jannar 2020 dwar il-15-il laqgħa tal-

Konferenza tal-Partijiet (COP15) għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika, 

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2020 dwar il-Patt Ekoloġiku 

Ewropew,  

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' Novembru 2019 dwar l-emerġenza 

klimatika u ambjentali, 
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 wara li kkunsidra r-rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent bit-titolu "Climate change, 

impacts and vulnerability in Europe 2016" (Tibdil fil-klima, l-impatti u l-vulnerabbiltà fl-

Ewropa 2016), 

 wara li kkunsidra l-valutazzjoni tal-indikaturi tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent bit-

titolu "Economic losses from climate-related extremes in Europe" (Telfien ekonomiku 

minħabba fenomeni estremi relatati mal-klima fl-Ewropa), tat-2 ta' April 2019, 

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent bit-titolu "Climate change 

adaptation in the agriculture sector in Europe" (Adattament għat-tibdil fil-klima fis-settur 

tal-agrikoltura fl-Ewropa), tal-4 ta' Settembru 2019, 

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent bit-titolu "The European 

environment – state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe" 

(L-ambjent Ewropew – l-istat u l-prospetti għall-2020: għarfien għal tranżizzjoni lejn 

Ewropa sostenibbli), tal-4 ta' Diċembru 2019, 

 wara li kkunsidra l-Qafas ta' Sendai għat-Tnaqqis tad-Diżastri tal-2015, 

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Settembru 2015 dwar is-segwitu għall-

Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej "Right2Water",  

 wara li kkunsidra r-rapport speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 2018 bit-titolu "Il-ġlieda 

kontra d-deżertifikazzjoni fl-UE: theddida dejjem akbar li tirrikjedi azzjoni addizzjonali", 

 wara li kkunsidra l-mistoqsija lill-Kummissjoni dwar Strateġija tal-UE dwar l-adattament 

għat-tibdil fil-klima (O-000000/2020 – B9 0000/2020), 

 wara li kkunsidra l-Artikoli 136(5) u 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

 wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 

Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, 

A. billi t-tibdil fil-klima qed ikompli jippersisti kemm madwar id-dinja kif ukoll fl-Ewropa 

u hemm evidenza oħra li t-tibdil fil-klima fil-ġejjieni se jżid l-estremitajiet relatati mal-

klima f'ħafna reġjuni tal-UE; 

B. billi t-tibdil osservat fil-klima diġà għandu impatt wiesa' fuq l-ekosistemi, is-setturi 

ekonomiċi u s-saħħa tal-bniedem;  

C. billi r-reġjuni u s-setturi differenti fl-UE huma affettwati b'mod differenti mit-tibdil fil-

klima;  

D. billi s-settur tal-ilma, l-agrikoltura, il-forestrija u l-bijodiversità huma marbuta b'mod 

qawwi, u relatati wkoll max-xejriet tat-tibdil fl-użu tal-art u t-tibdil tal-popolazzjoni; billi 

l-impatti tat-tibdil fil-klima f'partijiet oħra tad-dinja jistgħu jaffettwaw lill-UE permezz 

tal-kummerċ, il-flussi finanzjarji internazzjonali, il-migrazzjoni u s-sigurtà; 

E. billi l-ispejjeż previsti tal-ħsarat mit-tibdil fil-klima huma mistennija li jkunu għoljin, anki 

meta jiġi implimentat il-Ftehim ta' Pariġi;  
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F. billi t-tibdil fil-klima u l-impatti tiegħu jistgħu jitnaqqsu b'mod sostanzjali permezz ta' 

politika ta' mitigazzjoni globali ambizzjuża kompatibbli mal-għan ta' mitigazzjoni tal-

Ftehim ta' Pariġi; billi l-impenji attwali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet mhumiex se jilħqu 

l-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi, iżda se jirriżultaw f'tisħin globali lil hinn mil-livelli 

preindustrijali b'aktar minn 3 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali; 

G. billi l-adattament għat-tibdil fil-klima huwa meħtieġ biex jiġu antiċipati l-effetti negattivi 

tat-tibdil fil-klima u biex jiġu evitati jew jitnaqqsu r-riskji fuq perjodu ta' żmien qasir u 

fit-tul mit-tibdil fil-klima; 

Osservazzjonijiet ġenerali 

1. Jenfasizza li l-adattament huwa meħtieġ għall-pajjiżi kollha biex jiġu minimizzati l-effetti 

negattivi u jsir użu sħiħ mill-opportunitajiet għal tkabbir reżiljenti għat-tibdil fil-klima u 

għal żvilupp sostenibbli; f'dak il-kuntest, jenfasizza l-impenn sod tiegħu lejn il-mira 

globali għall-adattament kif definit fil-Ftehim ta' Pariġi;  

2. Jitlob li jkun hemm fokus imġedded fuq l-adattament; jilqa', għalhekk, li l-Kummissjoni 

se tressaq Strateġija ġdida u jqisha bħala opportunità biex tintwera t-tmexxija globali tal-

UE dwar l-adattament; iqis li l-Istrateġija l-ġdida għandha tkun parti integrali tal-Patt 

Ekoloġiku Ewropew bil-għan li tinbena Ewropa reżiljenti b'kapaċità ta' adattament għolja 

li tippermettilha twettaq trasformazzjoni radikali f'termini ta' spinta għat-tkabbir 

ekonomiku, l-iżgurar tal-ilma u s-sigurtà tal-ikel, il-bidla lejn sorsi ta' enerġija nadifa u l-

iżgurar tal-klima u l-ġustizzja soċjali;  

3. Jilqa' l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tal-istrateġija attwali tal-UE dwar l-adattament 

għat-tibdil fil-klima ta' Novembru 2018 u jieħu nota tal-konklużjoni tagħha li l-objettivi 

wesgħin tal-istrateġija ma ġewx issodisfati għalkollox, iżda sar progress lejn l-azzjonijiet 

individwali kollha tagħha; 

4. Jinnota li jista' jsir aktar biex l-adattament fl-infrastruttura jiġi integrat u jitlob li jkun 

hemm protezzjoni effikaċi kontra t-tibdil fil-klima tal-infrastruttura pubblika u 

investimenti oħra;  

5. Jiddispjaċih li l-Istrateġija 2013 tonqos milli tindirizza kif xieraq l-urġenza li jiġu 

implimentati miżuri ta' adattament; jitlob li jkun hemm governanza msaħħa tal-Istrateġija 

l-ġdida, proċess ta' rieżami aktar frekwenti u għanijiet u indikaturi ċari biex jitkejjel il-

progress fl-implimentazzjoni tagħha; 

6. Jinnota wkoll li kien hemm progress aktar baxx minn dak mistenni fuq in-numru ta' 

strateġiji ta' adattament lokali b'differenzi bejn l-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni 

tiżgura li, minkejja dawn id-differenzi, ir-reġjuni kollha tal-UE jitħejjew biex jindirizzaw 

l-impatti tat-tibdil fil-klima permezz tal-adattament; jirrikonoxxi f'dan il-kuntest il-valur 

tal-Patt tas-Sindki li żied il-kooperazzjoni dwar l-adattament fil-livell lokali; 

7.  Jenfasizza l-importanza li jiġi promoss aktar l-adattament għat-tibdil fil-klima fir-reġjuni 

u l-bliet fl-Istrateġija l-ġdida, pereżempju permezz tal-promozzjoni ta' oqfsa leġiżlattivi 

li jeħtieġu wkoll strateġiji adegwati ta' adattament f'dawn il-livelli;   

8.  Ifakkar, fid-dawl tar-rabta mill-qrib bejn il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament 
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għalih, l-importanza tal-mitigazzjoni peress li l-impatti tat-tibdil fil-klima u l-isforzi 

meħtieġa għall-adattament ivarjaw skont iż-żieda fit-temperatura globali; 

Soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura u infrastruttura ekoloġika 

9. Ifakkar li t-tibdil fil-klima u l-impatti tiegħu jaffettwaw lill-bnedmin iżda wkoll lill-

bijodiversità u l-ekosistemi terrestri u tal-baħar u li, skont ir-rapport importanti tal-IPBES, 

it-tibdil fil-klima huwa wieħed mill-muturi diretti li jtellef il-bijodiversità;  

10. Jenfasizza l-importanza li jintużaw soluzzjonijiet ta' adattament sostenibbli bbażati fuq 

in-natura u l-konservazzjoni u r-restawr tal-ekosistemi li jistgħu simultanjament 

jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, il-protezzjoni tal-bijodiversità u l-

ġlieda kontra t-tniġġis; jitlob li l-Istrateġija l-ġdida tinkludi pjanijiet ambizzjużi dwar l-

intensifikar tal-użu ta' dawn is-soluzzjonijiet; 

11. Jenfasizza l-potenzjal tal-foresti u s-siġar fl-adattament għat-tibdil fil-klima u fil-

provvista ta' servizzi tal-ekosistema peress li, pereżempju, is-siġar f'żoni urbani jistgħu 

saħansitra jxejnu temperaturi estremi flimkien ma' benefiċċji oħra bħat-titjib tal-kwalità 

tal-arja; jitlob li jkun hemm żieda fit-taħwil tas-siġar fil-bliet u għal tweġiba integrata 

għan-nirien fil-foresti sabiex jiġu protetti l-foresti tal-Ewropa kontra l-qerda minn 

avvenimenti klimatiċi estremi; 

12.  Jirrikonoxxi r-rwol tal-oċeani fl-adattament għat-tibdil fil-klima u jenfasizza l-ħtieġa li 

jiġu promossi ibħra u oċeani b'saħħithom u reżiljenti; 

13. Jappoġġa inizjattivi, inkluż l-iżvilupp ta' strateġiji urbani, għall-użu tal-potenzjal ta' soqfa 

u infrastruttura oħra, bħal ġonna urbani, soqfa ekoloġiċi, bankini friski jew miżuri oħra li 

jistgħu jikkontribwixxu għat-tkessiħ, iż-żamma tal-ilma u l-produzzjoni tal-ikel, filwaqt 

li jitnaqqas it-tniġġis tal-arja, titjieb il-kwalità tal-ħajja fl-ibliet u tiġi protetta l-

bijodiversità, inklużi d-dakkara; jemmen li infrastruttura bħal toroq, mogħdijiet tal-

ferrovija, sistemi ta' enerġija u oħrajn jeħtieġ li jsiru reżistenti għat-tibdil fil-klima; 

14. Jitlob li ssir ġestjoni aħjar tal-ilma, inkluż il-ħolqien ta' miżuri ta' drenaġġ sostenibbli u 

ta' miżuri għaż-żamma naturali tal-ilma biex jgħinu jimmoderaw l-għargħar u n-nixfiet; 

Miżuri ta' adattament u koerenza 

15. Jenfasizza l-ħtieġa li l-adattament għat-tibdil fil-klima jiġi integrat fil-politiki rilevanti 

kollha tal-UE, bħall-agrikoltura, il-politika marittima u l-politika tas-sajd;   

16. Jitlob li l-Istrateġija l-ġdida tkun koerenti mal-azzjoni u l-ftehimiet globali bħall-Ftehim 

ta' Pariġi, l-SDGs u l-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika; jitlob lill-Kummissjoni 

tidentifika azzjonijiet li jippromwovu u jiffaċilitaw l-adattament barra l-UE fl-Istrateġija 

l-ġdida; 

17. Jitlob lill-Kummissjoni tindirizza b'mod adegwat id-deżertifikazzjoni u d-degradazzjoni 

tal-art u biex tiżviluppa metodoloġija u indikaturi biex tivvaluta l-firxa tagħhom; jitlob li 

jkun hemm biżżejjed fondi biex tiġi miġġielda d-deżertifikazzjoni u d-degradazzjoni tal-

art;  
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Finanzjament 

18. Jitlob li jkun hemm aktar finanzjament fil-livelli kollha ta' governanza u għall-

mobilizzazzjoni tal-investimenti pubbliċi u privati fl-adattament; ifakkar fil-pożizzjoni 

tal-Parlament li titlob l-integrazzjoni tat-tibdil fil-klima fil-QFP 2021-2027 li jmiss ta' 

mill-inqas 25 % tan-nefqa u 30 % mill-aktar fis possibbli, u sa mhux aktar tard mill-2027 

li għandu jikkontribwixxi kemm għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima kif ukoll għall-

adattament għalih; jitlob li r-reżiljenza għat-tibdil fil-klima titqies bħala kriterju ewlieni 

fil-fondi rilevanti kollha tal-UE; iqis li l-BEI, bħala bank klimatiku, għandu jiffinanzja 

wkoll miżuri ta' adattament għat-tibdil fil-klima;  

19. Jiddispjaċih li l-metodoloġija ta' intraċċar tal-UE għall-finanzjament għat-tibdil fil-klima 

ma tagħmilx distinzjoni bejn il-mitigazzjoni u l-adattament;  

20. Jirrikonoxxi li l-adattament għandu prezz; jinsisti, madankollu, fuq l-importanza li dawn 

l-investimenti jsiru peress li minbarra li jiġu salvati l-ħajjiet u li l-ambjent jiġi protett, l-

azzjonijiet ta' prevenzjoni jistgħu jkunu aktar kosteffikaċi; jenfasizza l-prinċipju tal-

prevenzjoni u jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa approċċi biex tiżgura li l-ispejjeż li 

jirriżultaw min-nuqqas ta' teħid ta' miżuri ta' adattament ma jiġux mgħoddija lill-pubbliku 

ġenerali; 

Sensibilizzazzjoni, għarfien dwar l-adattament u riċerka 

21. Jissottolinja l-importanza li titqajjem kuxjenza dwar l-effetti tat-tibdil fil-klima, inkluż 

dwar is-saħħa, u l-benefiċċji ta' adattament, fost dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet iżda wkoll 

permezz ta' attivitajiet edukattivi fl-istadji kollha tal-ħajja; 

22. Jitlob li jitnaqqsu l-lakuni fl-għarfien attwali biex jiġi żgurat teħid ta' deċiżjonijiet 

infurmat, billi jiġu żviluppati aktar għodod bħal Climate-ADAPT u Climate-KIC tal-EIT;  

23. Jenfasizza l-importanza li tiġi appoġġata r-riċerka dwar l-adattament għat-tibdil fil-klima, 

soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura, teknoloġiji ekoloġiċi u soluzzjonijiet oħra li jistgħu 

jgħinu fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-fenomeni ta' temp estrem;  

Twissija bikrija u reazzjoni rapida 

24. Jitlob li l-Istrateġija l-ġdida tiffoka aktar fuq il-prevenzjoni tal-kriżijiet u l-ippjanar tat-

tħejjija, il-ġestjoni u r-reazzjoni għad-diżastri; 

25. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiżviluppaw pjanijiet adegwati ta' rispons rapidu fil-każ ta' 

diżastri klimatiċi bħal mewġiet ta' sħana kbira, għargħar u nixfa; 

26. Jitlob lill-awtoritajiet lokali biex jistabbilixxu sistemi ta' twissija bikrija u jħejju għodod 

xierqa biex iwieġbu għal avvenimenti ta' temp estrem;  

o 

o   o 

27. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-

Kummissjoni Ewropea. 

https://www.epa.gov/heat-islands/adapting-heat
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