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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

9. Jenfasizza li l-Protokoll tal-2015 irid 

ikun ġuridikament vinkolanti u ambizzjuż 

sa minn meta jiġi adottat f'Pariġi, u għandu 

jimmira lejn l-eliminazzjoni gradwali, sal-

2050 jew sa ftit żmien wara tali sena, tal-

emissjonijiet globali tal-karbonju, sabiex 

id-dinja tinżamm fuq perkors kosteffettiv 

għat-tnaqqis ta' emissjonijiet kompatibbli 

mal-objettiv ta' "anqas minn 2 °C" u li 

tintlaħaq il-quċċata globali ta' emissjonijiet 

tal-gassijiet b'effett ta' serra malajr kemm 

jista' jkun; jistieden lill-UE taħdem mas-

sħab internazzjonali tagħha għal dan l-għan 

u turi eżempji ta' prattika tajba; jenfasizza 

li l-ftehim irid joffri qafas prevedibbli li 

jinkoraġġixxi l-investimenti u tnaqqis 

effiċjenti tal-karbonju u l-adozzjoni ta' 

teknoloġiji ta' adattament min-naħa tal-

impriżi; 

9. Jenfasizza li l-Protokoll tal-2015 irid 

ikun ġuridikament vinkolanti u ambizzjuż 

sa minn meta jiġi adottat f'Pariġi, u għandu 

jimmira li jnaqqas l-emissjonijiet tal-

gassijiet b'effett ta' serra, skont l-aħħar 

rakkomandazzjoni tal-IPCC, bl-ogħla 

livelli tal-medda ta' bejn 40 u 70 % sal-

2050 meta mqabbla mal-2010 u jilħaq 

qrib żero emissjonijiet sal-aħħar tas-seklu, 

sabiex id-dinja tinżamm fuq perkors 

kosteffettiv għat-tnaqqis ta' emissjonijiet 

kompatibbli mal-objettiv ta' "anqas minn 

2 °C" u li tintlaħaq il-quċċata globali ta' 

emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 

malajr kemm jista' jkun; jistieden lill-UE 

taħdem mas-sħab internazzjonali tagħha 

għal dan l-għan u turi eżempji ta' prattika 

tajba; jenfasizza li l-ftehim irid joffri qafas 

prevedibbli li jinkoraġġixxi l-investimenti 

u tnaqqis effiċjenti tal-karbonju u l-

adozzjoni ta' teknoloġiji ta' adattament 

min-naħa tal-impriżi; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  10a. Jenfasizza l-importanza li fil-

Konferenza ta' Pariġi jintlaħaq ftehim 

globali vinkolanti u effikaċi, u jirrimarka 

li n-nuqqas persistenti ta' ftehim bħal dan 

ikompli jipperikola l-kompetittività tal-

ekonomija tal-UE u jesponiha għar-riskju 

ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-

karbonju; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

K. billi l-UE s'issa żvolġiet rwol ewlieni fl-

isforzi biex jittaffa t-tisħin globali u 

għandha tkompli tagħmel dan fit-tħejjijiet 

ta' ftehim internazzjonali ġdid dwar il-

klima f'Pariġi fl-aħħar tal-2015; 

K. billi l-UE s'issa żvolġiet rwol ewlieni fl-

isforzi biex jittaffa t-tisħin globali u se 

tkompli tagħmel dan fit-tħejjijiet ta' ftehim 

internazzjonali ġdid dwar il-klima f'Pariġi 

fl-aħħar tal-2015, u jitlob li din l-

ambizzjoni tkun appoġġata minn emittenti 

kbar oħra; 

Or. en 

 

 


