
 

AD\1071990MT.doc  PE557.327v04-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Parlament Ewropew 
2014 - 2019  

 

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 
 

2015/2112(INI) 

10.9.2015 

OPINJONI 

tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 

għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

dwar "Lejn ftehim internazzjonali ġdid dwar il-klima f'Pariġi" 

(2015/2112(INI)) 

Rapporteur (*): Seán Kelly 

(*) Kumitat assoċjat – l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura 

 

 



 

PE557.327v04-00 2/9 AD\1071990MT.doc 

MT 

PA_NonLeg 



 

AD\1071990MT.doc 3/9 PE557.327v04-00 

 MT 

SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 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: 

Industrija u kompetittività 

1. Jilqa' r-rwol ta' tmexxija tal-UE fir-rigward tal-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-

klima, inkluż il-ħolqien ta' għarfien, ħiliet, impjiegi u tkabbir li jġib miegħu; jinnota l-

ħtieġa kruċjali li f'Pariġi jintlaħaq ftehim ambizzjuż u legalment vinkolanti – li jinkludi 

impenn qawwi favur ix-xenarju ta' 2oC indikat mill-Grupp Intergovernattiv ta' Esperti 

dwar it-Tibdil fil-Klima – u jenfasizza li biex l-UE żżomm ir-rwol ta' tmexxija tagħha 

hemm bżonn impenn sħiħ min-naħa tal-partijiet kollha f'dan il-ftehim jekk irriduh ikun 

mezz effettiv ta' prevenzjoni fil-konfront tat-tibdil fil-klima; jinsisti fuq evalwazzjonijiet 

tal-prestazzjoni regolari u trasparenti – inkluż dwar il-Kontributi Maħsuba Determinati fil-

livell Nazzjonali (INDCs) – ibbażati fuq l-aktar data xjentifika aġġornata u fuq l-aħħar 

teknoloġija f'konformità mas-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali1; 

2. Jinnota li l-UE qiegħda fit-triq it-tajba biex tilħaq il-miri għall-2020 rigward it-tnaqqis tal-

emissjonijiet ta' gassijiet serra u l-enerġija rinnovabbli, li sar titjib sinifikanti fl-intensità 

fl-użu tal-enerġija bis-saħħa ta' binjiet, prodotti, proċessi industrijali u vetturi aktar 

effiċjenti u li, fl-istess ħin, l-ekonomija Ewropea kibret b'45 % mill-1990 'l hawn; 

jenfasizza li l-miri 20/20/20 għall-emissjonijiet ta' gassijiet serra, għall-enerġija 

rinnovabbli u għall-iffrankar tal-enerġija kellhom rwol ewlieni biex dan il-progress 

jingħata spinta u biex ikunu sostnuti l-impjiegi ta' aktar minn 4.2 miljun persuna f'diversi 

ekoindustriji2, bi tkabbir kontinwu matul il-kriżi ekonomika; 

3. Jenfasizza l-importanza li fil-Konferenza ta' Pariġi jintlaħaq ftehim globali vinkolanti 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; 

4. Jilqa' l-impenn tal-mexxejja tal-G7 dwar id-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija globali 

matul dan is-seklu u t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra bl-ogħla livelli tal-medda 

ta' bejn 40 u 70 % sal-2050 meta mqabbla mal-livelli tal-2010; 

5. Jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħu l-koordinament u l-ġestjoni tar-riskju klimatiku fil-livell tal-

UE u li tinħoloq strateġija ta' adattament ċara għall-UE; jirrakkomanda l-implimentazzjoni 

ta' miri ambizzjużi u vinkolanti dwar l-emissjonijiet ta' CO2 u dwar l-enerġija rinnovabbli, 

kemm fil-livell nazzjonali u kemm f'dak tal-UE, sabiex it-tranżizzjoni għal ekonomija 

sostenibbli u sigura tkun possibbli u assigurata; 

6. Jenfasizza li l-Artikolu 191(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jgħid 

li l-politika tal-Unjoni hija bbażata fuq il-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas"; jenfasizza 

wkoll, madankollu, li jekk ekonomiji kbar oħra jonqsu milli jieħdu impenji komparabbli 

                                                 
1 "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna" (COM(2012)0710)  
2 Data tal-Eurostat dwar is-settur tal-prodotti u s-servizzi ambjentali msemmija fil-"Qafas ta' politika għall-klima 

u l-enerġija fil-perjodu ta' bejn l-2020 u l-2030" (COM(2014)0015). 
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rigward it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra, id-dispożizzjonijiet dwar ir-

rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju – immirati partikolarment lejn is-setturi esposti 

kemm għal intensità kummerċjali għolja kif ukoll għal porzjon kbir ta' spejjeż tal-karbonju 

fil-produzzjoni – se jinżammu u jissaħħu fejn meħtieġ; iqis, madankollu, li fir-reviżjoni 

imminenti tal-EU-ETS jeħtieġ tinstab soluzzjoni aktar fit-tul fir-rigward tar-rilokazzjoni 

tal-emissjonijiet tal-karbonju billi titwaqqaf sistema ta' aġġustamenti tal-karbonju fil-

fruntieri; iqis li huwa essenzjali li r-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju tkun evitata 

fl-industriji Ewropej ewlenin, inklużi fl-industriji li jużaw ħafna enerġija u fil-produzzjoni 

agrikola u agroalimentari sostenibbli Ewropea; jirrikonoxxi l-ħtieġa li titnaqqas id-

dipendenza fuq il-fjuwils fossili fil-produzzjoni tal-ikel; 

7. Jenfasizza li l-ftehim għandu jqis l-objettiv globali parallel li tiġi żgurata s-sigurtà tal-ikel; 

8. Jenfasizza li d-dewmien fit-teħid ta' azzjoni se jżid l-ispejjeż tal-mitigazzjoni u l-

adattament għat-tibdil fil-klima, u jnaqqas il-firxa ta' għażliet teknoloġiċi disponibbli; iqis 

li azzjoni bikrija jkollha impatt pożittiv fuq il-kompetittività fit-tul tal-industriji u tal-

produtturi tal-enerġija Ewropej; 

9. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, sabiex jinzammu kundizzjonijiet ekwi għall-industrija tal-UE u 

s-settur tal-enerġija, tippromwovi rabtiet bejn l-EU ETS – qabel jew wara riforma 

komprensiva u strutturali għal wara l-2020 li ssaħħaħ il-prestazzjoni tagħha – u skemi 

oħrajn għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet, bil-għan li jinħoloq suq globali futur 

għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet biex jitnaqqsu b'mod sinifikanti u kosteffikaċi l-

emissjonijiet globali u tiżdied il-kompetittività industrijali; jistieden lill-Kummissjoni 

tistabbilixxi salvagwardji biex jiġi żgurat li l-irbit tal-EU ETS ma' skemi oħrajn ma 

jikkompromettix il-miri tal-UE dwar il-klima u l-importanza tal-EU ETS; jilqa', f'dan ir-

rigward, l-iżvilupp globali ta' skemi ta' skambju ta' kwoti tal-emissjonijiet u mekkaniżmi 

ta' pprezzar oħrajn, inklużi 17-il skema ta' skambju ta' kwoti tal-emissjonijiet li qed 

jitħaddmu f'erba' kontinenti, li flimkien jirrappreżentaw 40 % tal-PDG globali, u li se 

jikkontribwixxi biex jitnaqqas ir-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju; 

jenfasizza li skema ta' skambju globali tista' tipprovdi l-mezzi biex jissaħħu l-miri globali 

dwar il-klima, peress li tnaqqas l-ispejjeż għall-kumpaniji u toħloq kundizzjonijiet ekwi; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni żżomm kompetizzjoni ġusta fis-suq tal-UE billi timponi 

soprataxxa fuq prodotti li jużaw ħafna enerġija u li jkunu importati minn pajjiżi terzi biex 

tagħmel tajjeb għall-ispejjeż addizzjonali li jġarrbu l-manifatturi tal-UE biex ikopru l-

imposti relatati mal-emissjonijiet ta' CO2; 

11. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żgurata l-istabbiltà fit-tul tal-prezzijiet għall-kwoti tal-

emissjonijiet, kif ukoll ambjent regolatorju prevedibbli li jidderieġi l-investimenti lejn 

miżuri maħsuba biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet serra u jippromwovi t-

tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju; 

12. Jinsisti fuq l-eliminazzjoni gradwali globali ta' sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent – 

inklużi s-sussidji għall-fjuwils fossili – li jippreġudikaw il-kompetizzjoni u s-suq intern 

tal-enerġija, jiskoraġġixxu l-kooperazzjoni internazzjonali u jostakolaw l-innovazzjoni; 

jappella biex il-ftehim ikun fih miżuri konkreti, inklużi skadenzi għall-eliminazzjoni 

gradwali ta' dawn is-sussidji; jinnota wkoll li jeħtieġ jiġi sostnut u mħeġġeġ l-investiment 

f'negozji li juru approċċ pożittiv fir-rigward tat-tnaqqis ta' gassijiet serra u għalhekk 

jirrikonoxxi li s-sussidji jistgħu, jekk jintużaw tajjeb, jgħinu fl-iżvilupp ta' ekonomija 
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sostenibbli; 

Appoġġ għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' teknoloġiji għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-

klima 

13. Jirrimarka l-importanza li jiġi vvalutat il-potenzjal li titnaqqas l-intensità ta' karbonju fl-

ekonomija billi titnaqqas id-dipendenza fuq il-fjuwils fossili; iqis li din il-valutazzjoni 

għandha tkun ibbażata fuq studji tekniċi u xjentifiċi u tkopri l-istess skadenzi bħal dawk 

stabbiliti għall-miri tat-tnaqqis; isostni li l-UE għandha tagħti eżempju kemm permezz tal-

inizjattivi tagħha stess kif ukoll billi tippromwovi l-kooperazzjoni mas-sħab 

internazzjonali tagħha; 

14. Jissottolinja l-konsegwenzi negattivi serji – u sikwit irriversibbli – ta' nuqqas ta' azzjoni, 

peress li t-tibdil fil-klima jaffettwa lir-reġjuni kollha madwar id-dinja b'modi differenti, 

iżda lkoll dannużi ħafna, li jirriżultaw fi flussi migratorji u mwiet kif ukoll telf mil-lat 

ekonomiku, ekoloġiku u soċjali; jenfasizza l-importanza tal-evidenza xjentifika bħala 

mutur fir-rigward ta' deċiżjonijiet politiċi fit-tul u jenfasizza li l-livell ta' ambizzjoni 

għandu jkun ibbażat fuq rakkomandazzjonijiet xjentifiċi solidi; jenfasizza li spinta politika 

u finanzjarja globali u miftiehma favur attivitajiet ta' riċerka, żvilupp u innovazzjoni 

f'teknoloġiji b'enerġija nadifa u rinnovabbli hija kruċjali biex jintlaħqu l-miri tagħna dwar 

il-klima u biex jiġi ffaċilitat it-tkabbir fis-setturi tal-ekonomija ekoloġika tal-UE, jiżdied l-

għadd ta' ħaddiema kompetenti attivi fl-industrija u jitrawmu l-għarfien u l-aħjar prattika, 

filwaqt li jiġi żgurat li "tranżizzjoni ġusta" tal-forza tax-xogħol toħloq impjiegi ta' kwalità; 

jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħu l-koordinament u l-ġestjoni tar-riskju klimatiku fil-livell tal-

UE u li tinħoloq strateġija ta' adattament ċara għall-UE, kif ukoll l-importanza li jingħata 

kontribut biex jiġi evitat il-ħolqien jew it-tkabbir ta' bużżieqa tal-karbonju; 

15. Jenfasizza li l-UE għandha żżid l-isforzi tagħha fir-rigward tat-trasferiment ta' teknoloġiji 

għall-benefiċċju tal-pajjiżi l-inqas żviluppati, filwaqt li tirrispetta d-drittijiet ta' proprjetà 

intellettwali eżistenti; 

16. Jinnota li hemm modi differenti ta' kif titħeġġeġ l-innovazzjoni f'ekonomija bbażata fuq 

is-suq; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta d-diversi mekkaniżmi li jeżistu biex jiġu 

ppremjati l-aktar negozji dinamiċi, li jiddistingwu ruħhom għall-ħila tagħhom li jqanqlu l-

innovazzjoni u jittrasferixxu u japplikaw it-teknoloġiji f'livell globali; 

17. Jemmen li ż-żieda fl-użu ta' teknoloġiji tal-enerġija nadifa fejn ikollhom l-akbar impatt 

tiddependi mill-bini u ż-żamma ta' kapaċità ta' innovazzjoni b'saħħitha kemm fil-pajjiżi 

żviluppati u kemm f'dawk emerġenti; 

18. Jinnota li t-tnaqqis meħtieġ fl-emissjonijiet jiddependi minn żvilupp u użu aktar mifrux ta' 

teknoloġiji b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju; 

19. Jirrikonoxxi li l-bini tal-kapaċità teknoloġika jeħtieġ mekkaniżmi ta' finanzjament 

effikaċi; jenfasizza l-ħtieġa li jingħata finanzjament favur azzjonijiet klimatiċi fil-pajjiżi li 

qed jiżviluppaw u jtenni l-appelli tal-Kummissjoni biex jittieħdu impenji konkreti sabiex 

l-aktar pajjiżi fqar u vulnerabbli jirċievu appoġġ prijoritarju permezz tal-Fond Ekoloġiku 

għall-Klima (GCF); jappoġġja, barra minn hekk, miżuri favur il-mobilizzazzjoni konġunta 

ta' finanzjament minn varjetà ta' sorsi – pubbliċi u privati, bilaterali u multilaterali; 

jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-possibbiltà li għadd ta' kwoti tal-EU ETS jiġu 
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riżervati biex jingħata appoġġ finanzjarju lill-pajjiżi l-inqas żviluppati, għal finijiet ta' 

finanzjament ta' miżuri ta' mitigazzjoni u adattament għat-tibdil fil-klima; 

20. Jitlob li r-rwoli taċ-Ċentru u tan-Netwerk ta' Teknoloġiji għall-Klima (CTCN) u tal-

Kumitat Eżekuttiv għat-Teknoloġija fl-iffaċilitar tal-iżvilupp teknoloġiku għall-

mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima jingħataw rikonoxximent u appoġġ sħiħ; 

Riċerka xjentifika, żvilupp teknoloġiku u innovazzjoni, inkluża l-politika spazjali 

21. Jissottolinja li l-istimolu tal-innovazzjoni fit-teknoloġiji u fil-mudelli kummerċjali jista' 

jixpruna kemm it-tkabbir ekonomiku kif ukoll it-tnaqqis fl-emissjonijiet; jenfasizza li t-

teknoloġija mhix se tavvanza b'mod awtomatiku f'direzzjoni ta' livell baxx ta' emissjonijiet 

ta' karbonju, iżda teħtieġ sinjali ċari mil-lat ta' politika, inkluż it-tnaqqis tal-ostakli 

regolatorji u tas-suq għal teknoloġiji u mudelli kummerċjali ġodda, u nefqa pubblika 

mmirata tajjeb; iħeġġeġ lill-Istati Membri jżidu l-investiment fir-riċerka u l-iżvilupp 

pubbliċi fis-settur tal-enerġija biex jgħinu joħolqu l-mewġa li jmiss ta' teknoloġiji 

effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju; 

22. Jagħraf l-importanza tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, u 

jistieden lill-Partijiet jagħmlu kull sforz sabiex jappoġġjaw lir-riċerkaturi u jippromwovu 

t-teknoloġiji ġodda li jistgħu jgħinu biex jintlaħqu l-miri ta' tnaqqis li jistgħu jiġu 

stabbiliti, kif ukoll il-miżuri ta' mitigazzjoni u adattament għat-tibdil fil-klima; 

23. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tieħu aktar vantaġġ mill-fatt li l-programm Orizzont 2020 

huwa miftuħ kompletament għas-sehem minn pajjiżi terzi, speċjalment fl-oqsma tal-

enerġija u t-tibdil fil-klima; 

24. Iqis li l-politika spazjali tal-UE u l-investiment fiha, inkluż il-varar ta' satelliti li jiżvolġu 

rwol importanti fil-monitoraġġ ta' inċidenti industrijali, deforestazzjoni, deżertifikazzjoni, 

eċċ., kif ukoll il-kollaborazzjoni mas-sħab f'pajjiżi terzi, jistgħu jkollhom rwol ewlieni fil-

monitoraġġ u l-indirizzar tal-effetti tat-tibdil fil-klima madwar id-dinja kollha; 

Enerġija 

25. Jenfasizza li l-UE għandha tagħmel kull sforz f'Pariġi biex tinkoraġġixxi lill-Partijiet 

jadottaw approċċ olistiku li jgħaqqad it-tnaqqis tal-emissjonijiet ma' mudell ġdid ta' 

enerġija bbażat fuq l-effiċjenza enerġetika u l-enerġija rinnovabbli; 

26. Jenfasizza l-potenzjal enormi li jitnaqqsu l-emissjonijiet permezz ta' żieda fl-effiċjenza 

enerġetika u l-użu ta' enerġija nadifa; iqis li l-massimizzazzjoni tal-effiċjenza fl-użu tal-

enerġija madwar id-dinja huwa l-ewwel pass lejn it-tnaqqis tal-emissjonijiet relatati mal-

enerġija li jikkontribwixxi wkoll għall-isfida li jittaffa l-faqar enerġetiku; 

27. Jappella biex ikun hemm parteċipazzjoni inklużiva min-naħa tal-komunitajiet lokali 

affettwati mill-proċessi u l-proġetti ta' mitigazzjoni u adattament relatati; jissottolinja l-

importanza tad-deċentralizzazzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija, billi jiġu appoġġjati l-

kooperattivi lokali, il-proġetti taċ-ċittadini fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli u l-attivitajiet 

maħsuba biex jiġu stimulati l-awtoproduzzjoni u l-konsum, filwaqt li titrawwem it-

tranżizzjoni minn sistema ekonomika bbażata fuq il-fjuwils fossili għal waħda bbażata fuq 

l-enerġija rinnovabbli; 
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28. Jissottolinja l-potenzjal importanti tal-foresti reżiljenti għat-tibdil fil-klima fir-rigward tal-

mitigazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju pemezz ta' assorbiment, ħżin u sostituzzjoni 

aħjar tal-karbonju; jenfasizza wkoll il-potenzjal ta' prodotti bijoloġiċi u bbażati fuq l-

injam, u speċjalment ta' settur tal-bijoenerġija sostenibbli, kif ukoll l-importanza tal-foresti 

u ta' użi oħrajn tal-art għaż-żamma u ż-żieda tal-assorbiment u l-ħżin tal-karbonju; 

jenfasizza li meta kkombinata ma' teknoloġiji għall-ġbir u l-ħżin tal-karbonju (CCS), il-

bijomassa bħala fjuwil għall-produzzjoni tal-enerġija tista' tiġġenera tnaqqis sinifikanti fl-

emissjonijiet ta' karbonju; jappella biex il-materja prima rinnovabbli, bħal dik mill-

agrikoltura, il-bwar u l-forestrija, tiġi rikonoxxuta u inċentivata minħabba l-kapaċità 

tagħha li timmitiga l-emissjonijiet u tikkontribwixxi lejn it-tkabbir ekoloġiku u d-

dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija; jinnota li l-emissjonijiet totali ta' karbonju mill-foresti 

naqsu b'aktar minn 25 % bejn l-2001 u l-2015, l-aktar minħabba tnaqqis fir-ritmu globali 

tar-rati ta' deforestazzjoni, u jistieden lill-UE, għalhekk, iżżid il-finanzjament 

internazzjonali għat-tnaqqis tad-deforestazzjoni fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jinnota l-

ħtieġa li jiġi stabbilit qafas ta' kontabbiltà sempliċi, trasparenti u koerenti għall-

emissjonijiet u l-assorbimenti fis-setturi LULUCF; 

29. Ifakkar li t-trasport huwa t-tieni l-akbar settur ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra wara dak 

tal-enerġija; jinsisti fuq il-ħtieġa li tiġi implimentata firxa ta' politiki mmirati lejn it-

tnaqqis tal-emissjonijiet minn dan is-settur u fuq il-ħtieġa ta' inizjattivi aktar ambizzjużi 

fil-livell tal-UE biex tiġi żviluppata u varata infrastruttura għall-fjuwils alternattivi, 

jingħataw aktar inċentivi għall-produzzjoni u l-użu ta' bijofjuwils avvanzati u titħaffef l-

elettrifikazzjoni tat-trasport; 

30. Jenfasizza l-importanza ta' investiment fl-infrastruttura żviluppat flimkien mal-Istati 

Membri biex jiġi ffaċilitat il-kummerċ ħieles tal-enerġija minn naħa għal oħra tal-fruntieri; 

31. Jilqa' l-isforzi li saru favur il-kooperazzjoni bejn l-UE u d-Dipartiment tal-Enerġija tal-

Istati Uniti, partikolarment rigward ir-riċerka dwar it-teknoloġija marbuta mat-tibdil fil-

klima; iqis li hemm potenzjal kbir għal aktar kooperazzjoni fir-riċerka bejn l-UE u 

ekonomiji kbar oħrajn; jenfasizza li r-riżultati ta' riċerka ffinanzjata minn fondi pubbliċi 

għandhom ikunu disponibbli liberament; 

32. Jinsisti li l-Kummissjoni Ewropea tuża l-Patt tas-Sindki biex tinforma l-pożizzjoni ta' 

negozjar tagħha, peress li l-bliet, ir-reġjuni u l-komunitajiet lokali se jkunu atturi ewlenin 

fl-implimentazzjoni effettiva tal-leġiżlazzjoni u l-miżuri dwar l-azzjoni klimatika fil-livell 

lokali; 

33. Jinnota li l-bijoekonomija għandha l-potenzjal li tikkontribwixxi sostanzjalment għar-

riindustrijalizzazzjoni u l-ħolqien ta' impjiegi ġodda fl-UE u fil-bqija tad-dinja; 

34. Jinnota li l-ftehim għandu jqis il-potenzjal tas-settur tal-użu tal-art, it-tibdil fl-użu tal-art u 

l-forestrija (LULUCF) li jikkontribwixxi għall-mira tal-UE li sal-2030 l-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra jitnaqqsu b'tal-inqas 40 % abbażi tal-livelli tal-1990; 

35. Jistieden lill-Gvern Franċiż jidħol f'negozjati serji mal-Parlament Ewropew, bħala sinjal 

ta' rieda tajba, biex issir ħidma lejn sede waħda sabiex jitnaqqas l-ammont kbir ta' 

emissjonijiet ta' CO2 li jirriżulta mill-fatt li l-Parlament Ewropew qiegħed ibbażat kemm fi 
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Brussell kif ukoll fi Strasburgu1; 

36. Ifaħħar lill-Istati Uniti u liċ-Ċina għall-impenn tagħhom li jiżvolġu rwol aktar sinifikanti 

fil-klima globali; għandu qalbu qawwija li dawn is-sinjali se jgħinu biex ikun hemm eżitu 

pożittiv f'Pariġi u, għaldaqsant, iħeġġeġ liż-żewġ pajjiżi jiżguraw li dan l-impenn jiġi 

tradott f'azzjoni konkreta; jiġbed l-attenzjoni għall-benefiċċji ambjentali, soċjali u 

ekonomiċi li impenji globali b'saħħithom iġibu magħhom għall-kompetittività tal-

industrija tal-UE, u jqis li l-UE għandha tiżvolġi rwol akbar fil-promozzjoni tat-

tranżizzjoni lejn sistema globali ta' impenji u strateġiji fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima; 

jissottolinja li tali impenn, li joħloq valur reali fit-tul għaċ-ċittadini kollha, jikkontribwixxi 

għal relazzjonijiet internazzjonali aktar b'saħħithom, orjentati lejn il-paċi dejjiema, is-

solidarjetà u l-iżvilupp sostenibbli; jiddispjaċih li xi pajjiżi żviluppati qed ikomplu jżidu l-

emissjonijiet tagħhom per capita; 

37. Ifakkar lill-Partijiet u lin-NU nfisha li l-azzjoni min-naħa tal-individwi hija importanti 

daqs l-azzjoni mill-gvernijiet u l-istituzzjonijiet; jappella, għalhekk, biex jsiru sforzi akbar, 

permezz ta' kampanji u miżuri ta' informazzjoni u sensibilizzazzjoni, biex il-membri tal-

pubbliku jiġu infurmati u jiżdied l-għarfien tagħhom dwar il-passi żgħar u l-azzjonijiet 

kbar li jistgħu jieħdu biex jgħinu fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima fil-pajjiżi żviluppati u 

fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. 

                                                 
1 L-impatt totali tal-operat ta' Strasburgu f'termini ta' CO2 huwa ta' mill-inqas 18 8884.5 tunnellata fis-sena. 

Skont studju ta' Settembru 2007 dwar l-ispejjeż ambjentali tal-operat tal-Parlament Ewropew f'żewġ sedi, 

magħmul minn Eco-Logica Ltd., deċiżjoni li jiġi adottat tip ta' operat b'sede waħda (bis-sede ta' Brussell) 

tiffranka kważi 19 000 tunnellata ta' CO2 kull sena. 
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