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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-emerġenza klimatika u ambjentali
(2019/2930(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 
(COP 21) li saret f'Pariġi fit-12 ta' Diċembru 2015 (il-Ftehim ta' Pariġi),

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Diversità Bijoloġika 
(KDB),

– wara li kkunsidra l-aktar evidenza xjentifika reċenti u komprensiva dwar l-effetti ta' 
ħsara tat-tibdil fil-klima li tinsab fir-rapport speċjali tal-Grupp Intergovernattiv ta' 
Esperti dwar it-Tibdil fil-Klima (IPCC) intitolat "It-Tisħin Globali ta' 1,5°C, il-ħames 
rapport ta' valutazzjoni tiegħu (AR5) u r-rapport ta' sintesi 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 t-theddida qawwija li ġejja mit-telf tal-bijodiversità kif deskritta fir-
Rapport ta' Valutazzjoni Globali dwar il-Bijodiversità u s-Servizzi tal-Ekosistema tal-
Pjattaforma Intergovernattiva tal-Politika tax-Xjenza dwar il-Bijodiversità u s-Servizzi 
tal-Ekosistema fir-rapport tagħha tas-6 ta' Mejju 2019,

– wara li kkunsidra l-25 Konferenza tal-Partijiet għall-UNFCCC (COP25) li se ssir 
f'Madrid, Spanja mit-2 sat-13 ta' Diċembru 2019,

– wara li kkunsidra s-26 Konferenza tal-Partijiet għall-UNFCCC li se ssir 
f'Diċembru 2020 u l-fatt li l-partijiet kollha għall-UNFCCC jeħtieġu jżidu l-
kontribuzzjonijiet tagħhom stabbiliti fil-livell nazzjonali bi qbil mal-għanijiet tal-Ftehim 
ta' Pariġi,

– wara li kkunsidra l-15-il Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità 
Bijoloġika (COP15) li se ssir f'Kunming, iċ-Ċina, f'Ottubru 2020, fejn il-partijiet jeħtieġ 
li jiddeċiedu fuq il-qafas globali ta' wara l-2020 biex jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

1. Jiddikjara emerġenza ambjentali u klimatika, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jieħdu azzjoni immedjata dwar dan, u jimpenja ruħu li jagħmel l-istess;

2. Iqis bħala kruċjali li fil-ħames snin li jmiss tittieħed azzjoni immedjata u ambizzjuża 
bil-għan li t-tisħin globali jinżamm taħt il-1,5°C u tiġi evitata l-estinzjoni tal-massa fuq 
il-pjaneta;

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni l-ġdida tivvaluta bis-sħiħ l-impatt tal-klima u dak ambjentali 
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tal-proposti leġiżlattivi u baġitarji kollha u tiżgura li dawn ikunu allinjati bis-sħiħ mal-
għan li t-tisħin globali jinżamm taħt il-1,5°C u li tintlaħaq newtralità klimatika fl-Unjoni 
Ewropea malajr kemm jista' jkun u idealment sal-2040;

4. Jistieden lill-Kummissjoni l-ġdida tressaq proposta ambizzjuża għal liġi klimatika 
Ewropea, li tkun tinkludi l-għan vinkolanti li l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra 
domestiċi tal-Unjoni jitnaqqsu b'tal-anqas 70 % meta mqabbel mal-livelli tal-1990 u li 
tintlaħaq il-mira ta' 100 % ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli sal-2050;

5. Jimpenja ruħu li jiżgura li l-impenji tal-QFP li jmiss jintużaw biss għall-finanzjament ta' 
attivitajiet u proġetti li juru konsistenza totali mal-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi u li 
jevitaw it-telfien ta' ħsara tal-bijodiversità;

6. Jappella li jintemmu l-ftehimiet ta' kummerċ ħieles ma' pajjiżi terzi li jiffavorixxu n-
negozji l-kbar u li jittrasferixxu l-piż tal-kriżi klimatika fuq il-poplu, meta l-pajjiżi 
inkwistjoni jkunu firmatarji għall-Ftehim ta' Pariġi u huma impenjati li jissodisfaw l-
għanijiet tiegħu;

7. Jissottolinja l-importanza ta' ktajjen ta' provvista qosra għat-tibdil fil-klima, kemm fl-
agrikoltura u fis-sajd u li jiġu żviluppati s-sovranità alimentari u l-appoġġ għall-
produtturi lokali billi jiġu implimentati prattiki intelliġenti li jkunu bbażati fuq l-
għarfien u s-salvagwardji tal-bijodiversità tagħhom stess;

8. Jirrikjedi li l-miżuri klimatiċi jiġu akkumpanjati minn miżuri soċjali u inklużivi qawwija 
permezz tal-implimentazzjoni ta' ftehim ekoloġiku għall-poplu li jiżgura tranżizzjoni 
ġusta u ekwa u li jirrispetta l-ħtieġa favur standard ogħli ta' benesseri u ta' impjiegi u 
taħriġ ta' kwalità għolja;

9. Jirrikonoxxi li l-kumpaniji tal-fjuwils fossili huma storikament responsabbli għal sehem 
sostanzjali tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra tad-dinja u għalhekk iħeġġeġ 
lill-Kummissjoni taħdem fuq qafas obbligatorju għal dawn il-kumpaniji biex tiġi 
garantita l-konformità tagħhom mal-Ftehim ta' Pariġi;

10. Iqis li huwa essenzjali li l-ġenerazzjonijiet iżgħar u l-ħaddiema jiġu inklużi fid-
definizzjoni ta' politiki li jiġġieldu t-tibdil fil-klima bil-għan li jsiru partijiet interessati 
fil-futur tagħhom; jappella għalhekk lill-Kummissarju responsabbli fil-ġejjieni għall-
"Patt Ekoloġiku Ewropew" u lill-Istati Membri kollha biex ivaraw assemblea taċ-
ċittadini kmieni fl-2020, li tkun tinkludi l-popolazzjoni kollha f'dan il-proċess, 
speċjalment liż-żgħażagħ;

11. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-
Kumissjoni, lill-Kunsill u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.


