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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-

Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-

mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jenfasizza li l-aħħar Rapport ta' Evalwazzjoni (5AR) tal-Grupp Intergovernattiv ta' Esperti 

dwar it-Tibdil fil-Klima (IPCC) jevidenzja li m'hemm l-ebda ekwivoku dwar it-tisħin tas-

sistema klimatika tad-dinja u li l-attivitajiet tal-bniedem huma l-kawża dominanti tat-tibdil 

fil-klima li rajna minn nofs is-seklu għoxrin; jenfasizza li t-tibdil fil-klima huwa theddida 

maġġuri għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw u huwa partikolarment serju għall-Pajjiżi l-Anqas 

Żviluppati (LDCs) u l-Istati Gżejjer Żgħar li qed Jiżviluppaw (SIDS); jirrimarka li l-

emissjonijiet ta' gassijiet serra (GHG) tal-pajjiżi l-aktar vulnerabbli huma insinifikanti u li, 

għaldaqstant, dawn il-pajjiżi mhumiex responsabbli li kkawżaw is-sitwazzjoni li qed 

iħabbtu wiċċhom magħha; jappella biex, fil-ftehim ta' Pariġi, ikun hemm fokus qawwi fuq 

l-appoġġ għal miżuri ta' adattament u mitigazzjoni fl-LDCs u s-SIDS permezz tat-

trasferiment tat-teknoloġija u finanzjament, fokus fuq il-qerda tal-faqar, it-tnaqqis tal-

inugwaljanzi, u s-sostenibilità; 

2. Jenfasizza li-t-tibdil fil-klima se jkun ostakolu għall-kisba tal-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli (SDGs) u li jekk ma jirnexxilniex inżommu t-tisħin globali taħt iż-2°C, kif 

miftiehem fil-Konferenza ta' Kopenħagen dwar it-Tibdil fil-Klima, dan se jipperikola l-

kisbiet fl-iżvilupp, filwaqt li jitqies li tisħin ta' 2°C xorta waħda se jikkaġuna telf u ħsarat 

sinifikanti għall-ambjent u għall-komunitajiet u r-riskju li l-vulnerabilitajiet esterni jiġu 

amplifikati u jwasslu għal żieda fil-kriżijiet umanitarji; 

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-"Adaptation Gap Report" riċenti tal-UNEP, li jagħmel stima li l-

prezz tal-adattament għat-tibdil fil-klima fl-Afrika biss, ukoll jekk wieħed jassumi l-isforzi 

internazzjonali biex it-tisħin globali jinżamm taħt iż-2°C f'dan is-seklu, se jogħla għal 

USD 50 biljun fis-sena sal-2050; iqis li, ukoll jekk jinkiseb l-adattament kost-effettiv 

kollu, se jkun hemm ħsara "residwali" ulterjuri fejn l-adattament ma jkunx aktar possibbli; 

jirrikonoxxi li din il-ħsara residwali se tirdoppja l-prezz tal-adattament fil-perjodu 2030-

2050; 

4. Jindika r-rabtiet bejn l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, it-tibdil fil-klima u l-

kundizzjonijiet ta' temp anormali, u l-inċidenza u l-gravità tad-diżastri naturali, id-

degradazzjoni tal-art, il-kriżijiet tal-ikel, l-aċċess dejjem aktar diffiċli għall-ilma tax-xorb, 

il-flussi migratorji fuq skala kbira u l-kunflitti; jikkonstata li t-tali fenomeni għandhom 

impatt negattiv fuq l-isforz globali biex jinkisbu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u 

għandhom impatt aktar drammatiku fuq il-gruppi aktar fqar u vulnerabbli; 

5. Jinsisti dwar il-ħtieġa li, fil-COP21 f'Pariġi, titwaqqaf sistema komuni ta' kontabilità 

għall-emissjonijiet GHG sabiex jiġi żgurat li l-implimentazzjoni tal-kontribuzzjonijiet 

nazzjonali tkun trasparenti u kwantifikabbli; 

6. Jenfasizza li, sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra fil-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw, hemm bżonn li jiġu implimentati mekkaniżmi li jżidu l-użu ta' sorsi ta' 

enerġija rinnovabbli u li jtejbu l-effiċjenza enerġetika u l-użu ta' riżorsi industrijali 

b'impronta tal-karbonju żgħira jew ekwivalenti għal żero; 
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7. Jenfasizza l-ħtieġa aħħarija għal kapaċità mtejba f'termini tal-prevenzjoni, ir-reżistenza, it-

tnaqqis tar-riskju tad-diżastri naturali u l-adattament għalihom, fil-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw; jappella biex dawn l-isfidi jsiru prijorità primarja fil-kuntest tal-politiki 

infrastrutturali, ta' żvilupp urban, agrikoli u ta' investiment, u jħeġġeġ sabiex jiġu 

żviluppati t-teknoloġiji meħtieġa sabiex jiġi miġġieled it-tibdil fil-klima; 

8. Jinnota bi tħassib li, bejn l-2008 u l-2013, 166 miljun ruħ kellhom iħallu djarhom 

minħabba għargħar, maltempati tar-riħ, terremoti jew diżastri oħrajn; jiġbed attenzjoni 

partikulari għall-fatt li l-iżviluppi relatati mal-klima f'partijiet tal-Afrika jistgħu 

jikkontribwixxu għal intensifikazzjoni tal-kriżi tar-rifuġjati fil-Mediterran; jiddeplora l-fatt 

li l-istatus ta' "refuġjat tal-klima" għadu mhux rikonoxxut u jħalli lakuna legali li tolqot 

lill-vittmi li ma jistgħux jibbenefikaw mill-istatus ta' refuġjat; 

9. Jenfasizza l-importanza li jissaħħu l-isforzi għall-bini mill-ġdid wara li jseħħu d-diżastri 

naturali, u jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu żviluppati mekkaniżmi li jirrispondu kif xieraq għat-

telf u l-ħsara mġarrba minħabba t-tibdil fil-klima u d-diżastri naturali fil-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw; 

10. Jinsisti li l-isforzi biex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima globali għandhom jitwettqu b'mod 

konġunt sew mill-pajjiżi żviluppati u sew minn dawk li qed jiżviluppaw, filwaqt li jitqies 

il-prinċipju tar-responsabbiltà komuni iżda differenzjata (CBDR); jisħaq li jeħtieġ li l-UE 

tintensifika l-isforzi tagħha biex jinkiseb ftehim internazzjonali ġuridikament vinkolanti, li 

jkun jinkludi kemm jista' jkun pajjiżi – inklużi dawk bl-akbar emissjonijiet – li jiżgura ż-

żieda tal-isforzi ta' mitigazzjoni u ta' adattament; jemmen li sorsi innovattivi bħall-

ipprezzar tal-karbonju għat-trasport internazzjonali u l-allokazzjonijiet ta' dħul minn taxxa 

fuq it-transazzjonijiet finanzjarji jgħinu sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet finanzjarji dejjem 

jiżdiedu għal-azzjoni dwar il-klima fuq livell dinji; 

11. Jappella għal sforz ikkonċentrat kontra l-ħtif tal-art permezz tal-promozzjoni ta’ 

salvagwardji adegwati biex dan jiġi evitat, peress li t-tibdil fl-użu tal-art waħdu huwa 

responsabbli għal madwar 20 % tal-emissjonijiet globali tad-dijossidu tal-karbonju kull 

sena u li l-prattiki tal-biedja mhux sostenibbli jikkontribwixxu għat-tibdil fil-klima, 

jipperikolaw is-sigurtà tal-ikel u jniġġsu l-ambjent; 

12. Jinsisti li sforzi msaħħa biex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima globali għandhom jitwettqu 

b'mod konġunt mill-pajjiżi żviluppati u minn dawk li qed jiżviluppaw, skont il-prinċipju 

tar-responsabbiltà komuni iżda differenzjata (CBDR); jenfasizza li dawn l-isforzi 

m'għandhomx jinjoraw il-gassijiet b'effett ta' serra fluworinati, minħabba li dawn il-

gassijiet għandhom rwol ewlieni fit-tibdil fil-klima globali, u li, fil-konferenza ta' Pariġi, 

għandu jintlaħaq ftehim li jorbot legalment, applikabbli għall-pajjiżi kollha; jenfasizza l-

ħtieġa li jingħata finanzjament għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima li jkun adegwat, 

stabbli u prevedibbli, kif ukoll bilanċ xieraq bejn l-adattament u l-mitigazzjoni; 

13. Jenfasizza li, sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra fil-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw, hemm bżonn li jiġu implimentati mekkaniżmi li jżidu l-użu tas-sorsi tal-

enerġija alternattivi u effiċjenti; iħeġġeġ lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw jinvestu fi 

produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli fuq skala żgħira, off-grid u deċentralizzata; jappella 

għal aktar appoġġ mill-UE għal tali produzzjoni u għall-effiċjenza enerġetika, kif ukoll 

għal sajd sostenibbli u agrikoltura ffukata fuq il-bdiewa ta' skala żgħira, fuq id-

diversifikazzjoni tal-uċuħ, l-agro-forestrija u prattiki agroekoloġiċi, inkluża l-assistenza 
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għat-taħriġ fil-komunitajiet rurali; jinsab konvint li l-azzjoni f'dawn l-oqsma kollha tista' 

tkun ta' kontribut sostanzjali għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u tal-adattament għalih, 

kif ukoll għat-tnaqqis tar-riskju tad-diżastri; 

14. Jafferma li l-indirizzar effettiv tal-kwistjoni tal-klima għandu jkun prijorità strateġika 

għall-UE u għal atturi oħra fix-xena internazzjonali, u li dan jirrikjedi li l-azzjoni 

klimatika tiġi integrata fil-politiki rilevanti kollha u li jitfittex li jkun hemm koerenza 

politika; jikkunsidra li huwa importanti li l-UE tippromwovi mogħdijiet ta' żvilupp b'livell 

baxx ta' karbonju fl-oqsma u s-setturi rilevanti kollha, u jistieden lill-UE tipproponi xejriet 

ta' produzzjoni u konsum sostenibbli, inklużi indikazzjonijiet tal-modi kif l-UE qed 

tippjana li tnaqqas il-konsum u tifred l-attività ekonomika mid-degradazzjoni ambjentali; 

jistieden lill-UE tieħu rwol ewlieni fil-konferenza ta' Pariġi, u tagħmel pressjoni għal 

miżuri konkreti biex jintlaħaq l-objettiv taż-2°C; 

15. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza kruċjali tal-provvista ta' finanzjament għall-klima fil-

kuntest tal-ftehim ta' Pariġi; itenni l-appell tiegħu lill-UE u lill-pajjiżi żviluppati biex 

jonoraw l-impenn tagħhom li jipprovdu finanzjament addizzjonali għall-ġlieda kontra t-

tibdil fil-klima – minn sorsi bilaterali u multilaterali, pubbliċi u privati – li jammonta għal 

USD 100 biljun fis-sena sal-2020; jirrimarka li, sabiex tiġi ssodisfata din il-ħtieġa 

addizzjonalità, l-Assistenza għall-Iżvilupp Uffiċjali (ODA) għandha tiżdied tal-anqas bl-

istess rata bħall-finanzjament għall-klima; jirrikonoxxi r-rwol tal-finanzjament privat 

favur il-klima, li m'għandux, madankollu, jissostitwixxi l-finanzjament pubbliku iżda 

jikkumplimentah, u jinnota l-ħtieġa ta' rappurtar u kontabilità trasparenti kif ukoll 

salvagwardji soċjali u ambjentali; 

16. Jappoġġja l-użu ta' sorsi innovattivi ta' finanzjament tal-klima, kif ukoll arranġamenti 

għall-iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet; jitlob għal impenn kollettiv fil-ftehim Pariġi 

biex jitneħħew gradwalment is-sussidji fuq il-fjuwils fossili, li jkun akkumpanjat 

b'kalendarji taż-żmien; 

17. Jistieden lill-UE u l-pajjiżi żviluppati biex iżidu l-finanzjament tagħhom għall-

mitigazzjoni, l-adattament, l-iżvilupp u t-trasferiment tat-teknoloġiji, u l-bini tal-kapaċità 

f'pajjiżi li qed jiżviluppaw; itenni l-appell tiegħu lill-UE u lill-pajjiżi żviluppati biex 

jonoraw l-impenn kollettiv tagħhom li jipprovdu finanzjament ġdid u addizzjonali għall-

ġlieda kontra t-tibdil fil-klima – minn sorsi bilaterali u multilaterali, pubbliċi u privati – li 

jkun jammonta għal USD 100 biljun sal-2020; f'dan is-sens, jitlob lill-UE żżid l-appoġġ 

finanzjarju għall-azzjoni klimatika fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, permezz ta' għejun ġodda 

ta' finanzjament, bħad-dħul mill-irkanti tal-Iskema għall-Iskambju tal-Emissjonijiet (ETS) 

u taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji, kif ukoll taxxi fuq l-emissjonijiet tal-fjuwils 

fossili li jirriżultaw mill-avjazzjoni internazzjonali u t-trasport marittimu; jenfasizza li, 

sabiex tiġi ttraċċjata l-addizzjonalità tal-impenji ta' finanzjament, jeħtieġ li jkun hemm 

kontabilità separata tal-finanzjament tal-klima; jisħaq ukoll li s-sjieda min-naħa tal-pajjiżi 

u l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi fl-istrateġiji nazzjonali għall-iżvilupp huma 

essenzjali għal użu effikaċi tal-finanzjament għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima li huwa 

marbut mal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-użu ta' enerġija rinnovabbli; iħeġġeġ sabiex l-

UE tiżgura li jkun hemm il-mezzi meħtieġa sabiex twettaq rwol ta' tmexxija f'dan il-

kuntest; 

18. Jappoġġja objettiv globali għall-finanzjament għall-mitigazzjoni u l-adattament, ibbażat 
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fuq pjanijiet ta' adattament reġjonali nazzjonali, biex jgħin jingħalaq id-distakk fl-

effiċjenza u biex tiġi żgurata strateġija għat-tnaqqis tar-riskju tad-diżastri, kif iddikjarat 

fil-Qafas ta' Sendai għat-Tnaqqis tar-Riskju tad-Diżastri; 

19. Jenfasizza li, b'konformità mal-prinċipju tal-Koerenza Politika għall-Iżvilupp, l-inċentivi 

pubbliċi għall-produzzjoni tal-bijofjuwils bbażati fuq l-uċuħ (bħall-objettiv vinkolanti ta' 

10 % tal-UE għall-enerġija rinnovabbli fit-trasport jew sussidji) għandhom jitneħħew, billi 

dawn il-miżuri jistgħu jaġixxu bħala inċentivi għad-deforestazzjoni, li diġà hija 

responsabbli għal 20 % tal-emissjonijiet GHG, tibdil ieħor fil-użu tal-art, u ħtif tal-art, 

filwaqt li jaffettwaw id-dritt għall-ikel fil-pajjiżi terzi; 

20. Iqis li huwa importanti li jiġi żgurat li l-Fond Ekoloġiku għall-Klima (GCF) jaġixxi bħala 

istituzzjoni li tagħti prijorità lill-bżonnijiet ta' nies milquta mill-klima fil-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw, li taġixxi strettament fl-interess pubbliku u li tinvovli ruħha ma' kumpaniji 

privati u finanzieri biss sal-punt li jistgħu jiggarantixxu l-konformità ma' standards 

ambjentali, soċjali u tad-drittijiet tal-bniedem għoljin, li timplimenta proċessi robusti u 

trasparenti u li tipprojbixxi l-involviment ma' atturi tas-settur privat involuti fil-ħasil tal-

flus, attivitajiet ta' evażjoni u frodi fiskali, frodi u korruzzjoni; 

21. Jistieden lill-ekonomiji żviluppati l-kbar jagħmlu użu mill-infrastruttura avvanzata 

eżistenti tagħhom sabiex jippromwovu, itejbu u jiżviluppaw it-tkabbir sostenibbli u 

jikkommettu ruħhom li jappoġġaw lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex dawn ikunu jistgħu 

jibnu l-kapaċità tagħhom stess, biex jiżguraw li t-tkabbir ekonomiku futur fil-partijiet 

kollha tad-dinja jinkiseb mingħajr ebda impatt ulterjuri fuq l-ambjent; 

22. Jenfasizza l-importanza tar-rwol li għandhom jiżvolġu l-komunità għall-iżvilupp, l-

Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) u l-Kumitat ta' 

Għajnuna għall-Iżvilupp (DAK) tal-OECD f'ħidma mill-qrib mal-partijiet interessati u l-

organizzazzjonijiet rilevanti biex jevalwaw u jimmitigaw l-agħar effetti tat-tibdil fil-klima 

fuq il-bniedem, li huma mistennija li se jkunu ta’ sfida anki taħt il-livell ta' tisħin ta’ 2ºC; 

23. Jirrikonoxxi u jipproponi azzjoni biex jiġu indirizzati l-implikazzjonijiet ta' sorsi tal-ikel 

b'użu kbir tal-karbonju u l-emissjonijiet agrikoli relatati, bħall-metan u l-ossidu nitruż; 

jappella wkoll għal azzjoni dwar id-deforestazzjoni li tirriżulta mill-bidla fl-użu tal-art 

għall-għanijiet ta' għalf u mergħat, bl-għan li jiġu evitati l-emissjonijiet assoċjati mas-

swieq tas-sorsi tal-ikel; jitlob li tittieħed azzjoni biex titqajjem kuxjenza dwar l-impatti 

klimatiċi tal-metodi tal-produzzjoni tal-ikel b'impatt għoli u biex jgħinu lin-negozji u lin-

nies jibdlu mġibithom; jitlob li l-miżuri sekondarji, inkluża l-azzjoni għat-trażżin tal-ħela 

tal-ikel, għandhom ikunu parti mill-pjanijiet nazzjonali ta' mitigazzjoni, speċjalment 

f'pajjiżi b'livelli ta' konsum ogħla mill-medja. 
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