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Il-Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2018 f'Katowice, il-Polonja 
(COP24) 
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar il-Konferenza tan-
NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2018 f'Katowice, il-Polonja (COP24) (2018/2598(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 ta' Pariġi, id-Deċiżjoni 1/CP.21, il-21 Konferenza tal-
Partijiet (COP21) għall-UNFCCC u l-11-il Konferenza tal-Partijiet li serviet bħala l-
Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto (CMP11) li saru f'Pariġi, Franza, bejn it-
30 ta' Novembru u l-11 ta' Diċembru 2015,

– wara li kkunsidra t-18-il Konferenza tal-Partijiet (COP18) għall-UNFCCC u t-
8 Konferenza tal-Partijiet li serviet bħala l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto 
(CMP8), li saru f'Doha, il-Qatar, mis-26 ta' Novembru sat-8 ta' Diċembru 2012, u l-
adozzjoni ta' emenda għall-Protokoll li tistabbilixxi t-tieni perjodu ta' impenn fil-qafas 
tal-Protokoll ta' Kjoto li beda fl-1 ta' Jannar 2013 u jintemm fil-31 ta' Diċembru 2020,

– wara li kkunsidra l-iffirmar tal-Ftehim ta' Pariġi fil-kwartieri ġenerali tan-Nazzjonijiet 
Uniti (NU) fi New York – li nfetaħ fit-22 ta' April 2016 u baqa' miftuħ sal-
21 ta' April 2017 – u li 195 Stat iffirmaw il-Ftehim filwaqt li 175 Stat iddepożitaw l-
istrumenti għar-ratifika tiegħu,

– wara li kkunsidra t-23 Konferenza tal-Partijiet (COP23) għall-UNFCCC u t-13-
il sessjoni tal-Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto (CMP13), kif ukoll it-Tieni 
Sessjoni tal-Konferenza tal-Partijiet li serviet bħala l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Ftehim 
ta' Pariġi (CMA2), li saret f'Bonn, il-Ġermanja, bejn l-4 ta' Novembru u s-
16 ta' Novembru 2017,

– wara li kkunsidra l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli (SDGs) tan-Nazzjonijiet Uniti,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Lulju 2018 dwar id-diplomazija dwar il-



klima1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Ottubru 2017 dwar il-Konferenza tan-
NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2017 f'Bonn, il-Ġermanja (COP23)2,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Lulju 2016 bit-titlu "L-
aċċelerazzjoni tat-tranżizzjoni tal-Ewropa lejn ekonomija b'livell baxx ta' karbonju" 
(COM(2016)0500),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-15 ta' Frar 2016, tat-
30 ta' Settembru 2016, tat-23 ta' Ġunju 2017 u tat-22 ta' Marzu 2018,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2017, tas-
26 ta' Frar 2018 u tad-9 ta' Ottubru 2018,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/1541 tas-17 ta' Lulju 2017 dwar il-
konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Emenda ta' Kigali għall-Protokoll ta' 
Montreal dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu3,

– wara li kkunsidra l-Kontributi Previsti Stabbiliti fil-Livell Nazzjonali (INDCs) tal-UE u 
l-Istati Membri tagħha, ippreżentati lill-UNFCCC fis-6 ta' Marzu 2015 mil-Latvja u l-
Kummissjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Ħames Rapport ta' Valutazzjoni (AR5) tal-Grupp Intergovernattiv ta' 
Esperti dwar it-Tibdil fil-Klima (IPCC), ir-Rapport ta' Sinteżi tiegħu u r-Rapport 
Speċjali tal-IPCC bit-titlu "Global Warming of 1.5°C",

– wara li kkunsidra t-tmien Rapport ta' Sinteżi tal-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-
Ambjent (UNEP) ta' Novembru 2017 bit-titlu "The Emissions Gap Report 2017" kif 
ukoll l-"Adaptation Gap Report" għall-2017, it-tielet wieħed tiegħu,

– wara li kkunsidra l-"Global Energy & CO2 Status Report 2017" tal-Aġenzija 
Internazzjonali tal-Enerġija,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Organizzazzjoni Meteoroloġika Dinjija (WMO) ta' 
Marzu 2018 dwar l-istat tal-klima globali fl-2017 u t-13-il "Greenhouse Gas Bulletin" 
tad-WMO tat-30 ta' Ottubru 2017,

– wara li kkunsidra l-"Global Risks Report 2018" tal-Forum Ekonomiku Dinji4,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-5 ta' Marzu 2018 tal-Green Growth Group, 
iffirmata minn 14-il ministru tal-ambjent u l-klima tal-UE, dwar il-finanzjament tal-
azzjoni klimatika tal-UE u t-tisħiħ tal-infiq u l-integrazzjoni tal-klima fil-Qafas 

1 Testi adottati, P8_TA(2018)0280.
2 ĠU C 346, 27.9.2018, p. 70.
3 ĠU L 236, 14.9.2017, p. 1.
4 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf
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Finanzjarju Pluriennali (QFP) li jmiss1,

– wara li kkunsidra r-rapport ippubblikat miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-
Kummissjoni f'Novembru 2017 bit-titlu "CO2 – An operational anthropogenic CO2 
emissions monitoring and verification support capacity"2,

– wara li kkunsidra id-Dikjarazzjoni ta' Fairbanks adottata mill-Ministri tal-Affarijiet 
Barranin tal-Istati Artiċi fl-10 Laqgħa Ministerjali tal-Kunsill tal-Artiku, li saret 
f'Fairbanks, l-Alaska, bejn l-10 u l-11 ta' Mejju 2017,

– wara li kkunsidra l-ewwel edizzjoni tal-One Planet Summit, li saret f'Pariġi fit-
12 ta' Diċembru 2017, u t-12-il impenn adottati f'din l-okkażjoni,

– wara li kkunsidra l-enċiklika tal-Papa Franġisku "Laudato Si'",

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Meseberg tad-19 ta' Ġunju 2018,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 128(5) u 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-Ftehim ta' Pariġi daħal fis-seħħ fl-4 ta' Novembru 2016 u billi – sal-
11 ta' Ottubru 2018 – 181 mill-197 Parti għall-Konvenzjoni ddepożitaw l-istrumenti ta' 
ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni jew adeżjoni tagħhom man-NU;

B. billi fis-6 ta' Marzu 2015, l-UE ppreżentat l-INDC tal-UE u tal-Istati Membri tagħha 
lill-UNFCCC, u b'hekk impenjat ruħha favur mira vinkolanti ta' mill-inqas 40 % tnaqqis 
intern fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra sal-2030 meta mqabbla mal-livelli tal-1990;

C. billi l-impenji meħuda s'issa mill-firmatarji tal-Ftehim ta' Pariġi mhux se jkunu 
biżżejjed biex tintlaħaq il-mira komuni; billi l-Kontribut Stabbilit fil-Livell Nazzjonali 
(NDC) attwali ppreżentat mill-UE u l-Istati Membri tagħha mhuwiex konformi mal-miri 
stabbiliti fil-Ftehim ta' Pariġi u għalhekk jeħtieġ jiġi rivedut;

D. billi l-elementi essenzjali tal-leġiżlazzjoni tal-UE li jikkontribwixxu għat-twettiq tal-
NDC tal-UE, b'mod partikolari d-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli u d-Direttiva 
dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija, ġew konklużi b'livell ogħla ta' ambizzjoni, b'tali mod li l-
UE tnaqqas il-gassijiet serra b'mill-inqas 45 % sal-2030; billi bi tnaqqis ta' 45 % sal-
2030, l-UE xorta mhijiex tagħti kontribut tajjeb biżżejjed biex jintlaħqu l-miri tal-
Ftehim ta' Pariġi u l-mira ta' "emissjonijiet żero" stabbilita għal nofs is-seklu;

E. billi t-trasparenza fil-kejl tal-emissjonijiet hija kruċjali biex isir progress sinifikanti lejn 
tnaqqis globali ġust fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra;

F. billi, wara li ċ-ċifri baqgħu stabbli għal tliet snin, fl-2017 kien hemm żieda fl-
emissjonijiet tal-karbonju globali u tal-UE; billi din iż-żieda mhix mifruxa b'mod 
uniformi madwar id-dinja;

G. billi l-frekwenza kbira ta' episodji ta' temp estrem u rekords tat-temperatura fl-2017 

1 
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Europa___Internat

ional/green_growth_group_financing_climate_action_bf.pdf
2 http://copernicus.eu/news/report-operational-anthropogenic-co2-emissions-monitoring

http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Europa___International/green_growth_group_financing_climate_action_bf.pdf
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Europa___International/green_growth_group_financing_climate_action_bf.pdf
http://copernicus.eu/news/report-operational-anthropogenic-co2-emissions-monitoring


iżidu l-urġenza ta' azzjoni klimatika fil-livell globali;

H. billi politika ambizzjuża li ttaffi t-tibdil fil-klima tista' toħloq tkabbir u impjiegi; billi, 
madankollu, xi setturi speċifiċi jkunu vulnerabbli għar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju jekk l-ambizzjoni ma tkunx komparabbli fi swieq oħra; billi, għaldaqstant, 
hemm bżonn protezzjoni xierqa kontra l-emissjonijiet tal-karbonju biex jitħarsu l-
impjiegi f'dawn is-setturi;

I. billi t-tibdil fil-klima huwa multiplikatur ta' għadd ta' theddidiet oħra li jaffettwaw 
b'mod sproporzjonat lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw; billi n-nixfiet u episodji oħra ta' temp 
aħrax jiddegradaw u jeqirdu r-riżorsi li l-foqra jiddependu direttament fuqhom għall-
għajxien tagħhom, jipprovokaw aktar kompetizzjoni għar-riżorsi li jifdal u b'hekk 
jikkontribwixxu għal kriżijiet umanitarji, tensjoni, spostament furzat, radikalizzazzjoni 
u kunflitti; billi hemm evidenza li t-tibdil fil-klima kellu sehem fl-inkwiet u t-tixrid tal-
vjolenza fil-Lvant Nofsani, fis-Saħel u fil-Qarn tal-Afrika, b'riperkussjonijiet ferm lil 
hinn minn dawn ir-reġjuni;

J. billi r-rapport tal-IPCC dwar iż-żieda ta' 1.5°C fit-temperatura jkompli juri li l-impatt ta' 
żieda bħal din x'aktarx ikun ferm inqas gravi minn dak ta' żieda ta' 2°C;

K. billi s-suċċess tal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima fit-tul jirrikjedi azzjoni ħafna aktar 
b'saħħitha, partikolarment min-naħa tal-pajjiżi żviluppati, biex tiġi abbandunata l-
ekonomija tal-karbonju u jitrawwem tkabbir intelliġenti fil-livell klimatiku, inkluż fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw; billi jridu jsiru sforzi kontinwi biex jissaħħaħ l-appoġġ 
mogħti lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw mil-lat finanzjarju, teknoloġiku u ta' bini tal-
kapaċità;

L. billi l-fatt li l-emittenti l-kbar mhumiex inaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
tagħhom f'konformità mal-azzjoni meħtieġa biex iż-żieda fit-temperatura medja globali 
tiġi limitata għal 1.5°C jew 2°C tiggrava l-kobor u l-ispejjeż diġà enormi tal-adattamenti 
meħtieġa għat-tibdil fil-klima, b'konsegwenzi partikolarment serji għall-pajjiżi l-inqas 
żviluppati (LDCs) u għall-istati gżejjer żgħar li qed jiżviluppaw (SIDS); billi l-inizjattivi 
kollha tal-LDCs u l-SIDS biex joħorġu twissijiet bikrin u informazzjoni dwar ir-riskji 
għandhom jingħataw appoġġ;

M. billi d-diskrepanza dejjem akbar bejn il-ħtiġijiet u l-isforzi ta' adattament trid tiġi 
affrontata b'urġenza permezz ta' miżuri ta' mitigazzjoni u adattament ferm aktar 
b'saħħithom;

N. billi huwa inaċċettabbli li l-ispejjeż tal-adattament iħallas għalihom min ibatihom, u 
dawk li għandhom ir-responsabbiltà ewlenija għall-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
jeħtieġ jerfgħu l-biċċa l-kbira tal-piż globali;

O. billi l-Artikolu 7 tal-Ftehim ta' Pariġi jistabbilixxi mira globali għall-adattament u din il-
mira issa trid tiġi implimentata mingħajr aktar dewmien; billi l-pjanijiet ta' adattament 
nazzjonali (NAPs) għandu jkollhom rwol importanti;

P. billi l-foresti jikkontribwixxu sostanzjalment għall-mitigazzjoni u l-adattament għat-
tibdil fil-klima; billi d-deforestazzjoni tirrappreżenta kważi 20 % tal-emissjonijiet 
globali ta' gassijiet serra u hija kkawżata partikolarment mill-espansjoni tat-trobbija tal-
bhejjem u l-produzzjoni tas-sojja u taż-żejt tal-palm fuq skala industrijali, anke għas-suq 



tal-UE; billi l-UE għandha tnaqqas il-kontribut indirett tagħha għad-deforestazzjoni 
("embodied deforestation"), li hi responsabbiltà tagħha wkoll;

Q. billi l-art hija riżorsa skarsa u l-użu tagħha għall-produzzjoni ta' materja prima tal-
bijokarburanti konvenzjonali u tal-ewwel ġenerazzjoni jista' jiggrava l-insigurtà tal-ikel 
u jeqred l-għajxien ta' persuni foqra fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, partikolarment 
permezz tal-ħtif tal-art, l-ispostament furzat, it-tniġġis u l-ksur tad-drittijiet tal-popli 
indiġeni; billi l-kumpens għal emissjonijiet ta' karbonju u l-iskemi ta' riforestazzjoni 
jistgħu wkoll jikkawżaw ħsara bħal din jekk ma jkunux imfassla u implimentati tajjeb;

1. Ifakkar li t-tibdil fil-klima, bħala kawża u multiplikatur ta' riskji oħra, huwa fost l-aktar 
sfidi urġenti għall-umanità, u li l-Istati u l-atturi kollha madwar id-dinja jeħtieġ jagħmlu 
l-almu tagħhom biex jiġġildulu permezz ta' azzjoni individwali b'saħħitha; jissottolinja 
wkoll li kooperazzjoni internazzjonali f'waqtha, solidarjetà, kif ukoll impenn konsistenti 
u persistenti għal azzjoni konġunta jikkostitwixxu l-unika soluzzjoni li tissodisfa r-
responsabbiltà kollettiva li tiġi ppreservata l-pjaneta kollha u l-bijodiversità tagħha 
għall-ġenerazzjonijiet tal-lum u tal-futur; jenfasizza li l-UE lesta tkompli r-rwol ta' 
tmexxija tagħha f'dan l-isforz globali, filwaqt li tiżgura żvilupp ekonomiku sostenibbli 
b'livell baxx ta' gassijiet serra li jikkontribwixxi għas-sigurtà tal-enerġija, kif ukoll għal 
vantaġġ kompetittiv għall-industriji Ewropej u ħolqien ta' impjiegi;

Bażi xjentifika għall-azzjoni klimatika

2. Jirrimarka li d-WMO kkonfermat li l-2015, l-2016 u l-2017 kienu l-aktar tliet snin sħan 
li qatt ġew dokumentati, u li wasslu għal tisħin qawwi ħafna fl-Artiku b'riperkussjonijiet 
fit-tul għal-livelli globali tal-baħar u x-xejriet tat-temp madwar id-dinja;

3. Iqis li l-impatt profond u x'aktarx irriversibbli ta' żieda ta' 2°C fit-temperaturi globali 
jista' jiġi evitat jekk tiġi segwita l-mira aktar ambizzjuża ta' 1.5°C, iżda dan ikun 
jirrikjedi li l-gassijiet serra jinżlu fil-livell ta' "emissjonijiet żero" sa mhux aktar tard 
mill-2050; jissottolinja li s-soluzzjonijiet teknoloġiċi meħtieġa huma disponibbli u qed 
isiru dejjem aktar kompetittivi mil-lat ta' prezzijiet u li l-politiki kollha tal-UE 
għandhom ikunu allinjati mill-qrib mal-miri fit-tul tal-Ftehim ta' Pariġi u jiġu analizzati 
regolarment biex jibqgħu jirriflettu dawn l-objettivi; jistenna bil-ħerqa, għalhekk, ir-
riżultati tar-rapport speċjali tal-IPCC għall-2018 dwar l-impatti ta' tisħin globali ta' 
1.5°C 'il fuq mil-livelli preindustrijali;

4. Jissottolinja li, skont id-WHO, it-tibdil fil-klima jaffettwa l-fatturi determinanti għas-
saħħa mil-lat soċjali u ambjentali  – arja nadifa, ilma tajjeb għax-xorb, ikel biżżejjed u 
kenn sigur – u li bejn l-2030 u l-2050 huma mistennija mal-250 000 mewt addizzjonali 
fis-sena minħabba nutrizzjoni ħażina, il-malarja, id-dijarea u l-istress mis-sħana; jinnota 
li temperaturi tal-arja għoljin ħafna jikkontribwixxu direttament għal imwiet minn mard 
kardjovaskulari u respiratorju, partikolarment fost l-anzjani; jirrikonoxxi li t-tibdil fil-
klima huwa katalizzatur għall-kunflitti; iqis li l-implimentazzjoni sħiħa tal-impenji tal-
Ftehim ta' Pariġi tikkontribwixxi bil-kbir għat-tisħiħ tal-paċi u s-sigurtà fil-livell 
Ewropew u internazzjonali;

Ir-ratifika tal-Ftehim ta' Pariġi u l-implimentazzjoni tal-impenji

5. Jilqa' l-pass mgħaġġel – bħal qatt qabel – li bih ġie ratifikat il-Ftehim ta' Pariġi, kif ukoll 
il-mobilizzazzjoni globali u d-determinazzjoni tal-atturi kemm statali kif ukoll mhux 



statali biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni sħiħa u rapida tiegħu, kif espress fl-impenji 
meħuda f'avvenimenti globali ewlenin bħas-summit dwar il-klima tal-Amerka ta' Fuq li 
sar f'Chicago bejn l-4 u s-6 ta' Diċembru 2017, il-One Planet Summit li sar f'Pariġi fit-
12 ta' Diċembru 2017 u l-Global Climate Action Summit li sar f'San Francisco bejn it-
12 u l-14 ta' Settembru 2018;

6. Jenfasizza li l-NDCs attwali jillimitaw it-tisħin globali għal żieda ta' madwar 3.2°C1 fit-
temperatura u lanqas biss jersqu qrib iż-2°C; jistieden lill-Partijiet kollha 
jikkontribwixxu b'mod kostruttiv għall-proċess li se jiġi attwat lejn l-2020 meta jridu 
jiġu aġġornati l-NDCs, u jistedinhom jiżguraw li l-NDCs tagħhom jirriflettu l-mira fit-
tul tal-Ftehim ta' Pariġi li ż-żieda fit-temperatura globali tinżamm ferm taħt iż-2°C 'il 
fuq mil-livelli preindustrijali, u jagħmlu sforzi biex jillimitaw iż-żieda saħansitra aktar, 
jiġifieri għal 1.5°C; jirrikonoxxi li l-impenji attwali, inkluż dak meħud mill-Unjoni u l-
Istati Membri tagħha, mhumiex biżżejjed biex jintlaħqu l-objettivi tal-Ftehim; 
jenfasizza, għalhekk, li l-emissjonijiet globali ta' gassijiet serra għandhom jilħqu l-ogħla 
livell tagħhom mill-aktar fis u li l-partijiet kollha, speċjalment l-UE u n-nazzjonijiet 
kollha tal-G20, jeħtieġ iżidu l-isforzi tagħhom u jaġġornaw l-NDCs sal-2020 abbażi tad-
Djalogu ta' Talanoa tal-2018 biex jingħalaq id-distakk li fadal lejn dak l-objettiv;

7. Iqis li, jekk ekonomiji kbar oħra jonqsu milli jieħdu impenji komparabbli ma' dawk tal-
UE fil-qasam tat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra, id-dispożizzjonijiet dwar ir-
rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju se jkollhom jibqgħu fis-seħħ, partikolarment 
dawk immirati lejn setturi b'riskju għoli ta' rilokazzjoni ta' emissjonijiet tal-karbonju, 
sabiex tiġi żgurata l-kompetittività globali tal-industrija Ewropea;

8. Jiddispjaċih li fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi terzi li ħadu impenji fil-qafas tal-Ftehim ta' 
Pariġi, id-dibattitu dwar iż-żieda fil-kontribut tagħhom għadu qed jibda, u bil-mod 
ħafna; jitlob lill-Kummissjoni, għalhekk, tirrazzjonalizza l-kunsiderazzjonijiet tal-UE 
biex iżżid l-impenn tagħha u tagħmel aktar sforzi sabiex timmotiva lis-sħab l-oħrajn 
jagħmlu l-istess;

9. Jenfasizza l-importanza li l-politika klimatika tal-UE tkun waħda ambizzjuża biex l-
Unjoni tkun sieħeb kredibbli u affidabbli fil-livell globali, li l-UE żżomm rwol ta' 
tmexxija fil-qasam tat-tibdil fil-klima u li l-Ftehim ta' Pariġi jiġi rispettat; jilqa' l-qbil li 
waslu għalih il-Parlament Ewropew u l-Kunsill biex il-miri għall-enerġija rinnovabbli u 
l-effiċjenza fl-enerġija jiżdiedu għal 32 % u 32.5 % rispettivament sal-2030, li mistenni 
jirriżulta fi tnaqqis ta' aktar minn 45 % fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra minn hawn u l-
2030; jilqa', għalhekk, il-kummenti tal-Kummissjoni dwar l-aġġornament tal-NDC tal-
UE biex tiġi kkunsidrata din l-ambizzjoni ogħla u tiżdied il-mira tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet sal-2030; jistieden lill-Kummissjoni biex, sa tmiem l-2018, tħejji strateġija 
ambizzjuża għal "emissjonijiet żero" sa nofs is-seklu għall-UE, permezz ta' perkors 
kosteffikaċi biex tintlaħaq il-mira ekwivalenti adottata fil-Ftehim ta' Pariġi u biex, mhux 
aktar tard mill-2050, l-Unjoni jkollha ekonomija newtrali f'termini ta' emissjonijiet tal-
karbonju, f'konformità ma' sehem ġust mill-baġit globali tal-karbonju li jifdal; jappoġġja 
l-aġġornament tal-NDC tal-Unjoni b'mira ta' 55 % tnaqqis fl-ekonomija kollha f'dak li 
għandu x'jaqsam ma' emissjonijiet ta' gassijiet serra fl-Unjoni sal-2030 meta mqabbla 
mal-livelli tal-1990;

1 UNEP, "The Emissions Gap Report 2017 – The emissions gap and its implications", 
p. 18



10. Jilqa' l-aħbar mogħtija mis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-ħsieb li 
jiġi organizzat Summit dwar il-Klima f'Settembru 2019 fil-marġni tal-74 Assemblea 
Ġenerali biex l-azzjoni klimatika titħaffef b'tali mod li jintlaħqu l-objettivi tal-Ftehim ta' 
Pariġi u, b'mod partikolari, tiġi promossa żieda fl-ambizzjoni tal-impenji klimatiċi; 
jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jappoġġjaw dan l-isforz billi juru impenn u rieda 
politika li jtejbu l-impenji tagħhom, u jaħdmu biex il-Partijiet l-oħra jagħtu kontribut 
b'saħħtu;

11. Jiddispjaċih li l-President tal-Istati Uniti Donald Trump ħabbar l-intenzjoni tiegħu li 
jirtira lill-Istati Uniti mill-Ftehim ta' Pariġi, u jqis li dan hu pass lura; jesprimi s-
sodisfazzjon tiegħu li l-Partijiet ewlenin kollha kkonfermaw l-impenn tagħhom għall-
Ftehim ta' Pariġi minn meta l-President Trump ħabbar l-intenzjoni tiegħu; jilqa' 
b'sodisfazzjon kbir il-mobilizzazzjoni kontinwa favur l-azzjoni klimatika mmexxija 
minn stati kbar, bliet, universitajiet u atturi mhux statali oħrajn fl-Istati Uniti bil-
kampanja "We Are Still In";

12. Jinsisti li, partikolarment wara dak li ħabbar il-President Trump, huwa importanti li jkun 
hemm dispożizzjonijiet xierqa kontra r-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju u li 
min iġib l-aqwa riżultati jingħata kwoti mingħajr ħlas kif miftiehem fid-Direttiva ETS; 
jitlob lill-Kummissjoni teżamina l-effikaċja u l-legalità ta' miżuri addizzjonali biex 
tipproteġi l-industrija f'riskju ta' rilokazzjoni ta' emissjonijiet tal-karbonju, pereżempju 
aġġustament tat-taxxa fuq il-karbonju fil-fruntieri u tariffi fuq il-konsum, b'mod 
partikolari fir-rigward ta' prodotti li jkunu ġejjin minn pajjiżi li ma jirrispettawx l-
impenji meħuda fil-qafas tal-Ftehim ta' Pariġi;

13. Jilqa' d-dħul fis-seħħ tal-Emenda ta' Kigali għall-Protokoll ta' Montreal fl-
1 ta' Jannar 2019, issa li 27 Parti – inklużi seba' Stati Membri – diġà ddepożitaw l-
istrumenti ta' ratifika tagħhom; jistieden lill-Partijiet kollha għall-Protokoll ta' Montreal 
– speċjalment dawk l-Istati Membri li għadhom ma ppreżentawx l-istrumenti ta' ratifika 
tagħhom – jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jirratifikawh bla dewmien bħala 
kontribut essenzjali biex jiġi implimentat il-Ftehim ta' Pariġi u jintlaħqu l-miri tal-klima 
u l-enerġija għal nofs it-terminu u fit-tul;

14. Jilqa' r-ratifika tal-Emenda ta' Doha għall-Protokoll ta' Kjoto mill-Istati Membri kollha 
u d-depożizzjoni tar-ratifika konġunta min-naħa tal-Unjoni fil-21 ta' Diċembru 2017; 
jemmen li dan il-pass se jkun ta' vantaġġ importanti biex in-negozjati dwar il-klima tal-
2018 jiġu konklużi b'suċċess u, bis-saħħa ta' sforzi kollaborattivi, jista' verament 
inaqqas l-emissjonijiet ta' gassijiet serra;

15. Jissottolinja l-fatt li l-implimentazzjoni u l-ambizzjoni ta' qabel l-2020 kienu punt 
kruċjali waqt in-negozjati tal-COP23; jilqa' d-deċiżjoni li jsiru żewġ eżerċizzji ta' 
valutazzjoni matul il-COPs fl-2018 u l-2019; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jħejju kontributi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet sal-2020 u jippreżentawhom fil-
valutazzjoni ta' qabel l-2020 fil-COP24; iqis li dawn huma passi importanti lejn l-
objettiv li tiżdied l-ambizzjoni għall-perjodu ta' wara l-2020 min-naħa tal-Partijiet 
kollha u għalhekk jistenna bil-ħerqa r-riżultat tal-ewwel eżerċizzju ta' valutazzjoni 
f'Katowice li għandu jieħu l-forma ta' Deċiżjoni COP li tikkonferma mill-ġdid l-impenn 
biex l-ambizzjoni tal-Partijiet għall-2030 tiżdied b'tali mod li, sal-2020, l-NDCs jiġu 
allinjati mal-għanijiet fit-tul tal-Ftehim ta' Pariġi;

16. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jużaw strateġiji u attivitajiet ta' 



komunikazzjoni biex jiżdied l-appoġġ politiku u pubbliku għall-azzjoni klimatika u 
titqajjem kuxjenza dwar il-benefiċċji kollaterali tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, bħat-
titjib fil-kwalità tal-arja u tas-saħħa pubblika, il-konservazzjoni tar-riżorsi naturali, it-
tkabbir ekonomiku u ż-żieda fl-impjiegi, aktar sigurtà fl-enerġija u tnaqqis fl-ispejjeż 
tal-importazzjoni tal-enerġija kif ukoll vantaġġi fil-kompetizzjoni internazzjonali 
permezz tal-innovazzjoni u l-iżvilupp teknoloġiku; jissottolinja li għandha tingħata 
attenzjoni għall-interkonnessjonijiet bejn it-tibdil fil-klima u l-inġustizzja soċjali, il-
migrazzjoni, l-instabbiltà, il-faqar u l-fatt li l-azzjoni globali dwar il-klima tista' 
tikkontribwixxi bil-kbir biex tinstab soluzzjoni għal dawn il-kwistjonijiet;

17. Jenfasizza s-sinerġiji li jeżistu bejn il-Ftehim ta' Pariġi, l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp 
Sostenibbli, il-Qafas ta' Sendai u l-Aġenda ta' Azzjoni ta' Addis Ababa (Finanzjament 
għall-Iżvilupp) kif ukoll Konvenzjonijiet ta' Rio oħrajn, peress li dawn huma passi 'l 
quddiem importanti u interkonnessi biex jiġi żgurat li l-qerda tal-faqar u l-iżvilupp 
sostenibbli jkunu jistgħu jiġu indirizzati fl-istess ħin;

Il-COP24 f'Katowice

18. Jirrikonoxxi s-suċċess li kellhom il-Presidenzi tal-COP22 u l-COP23 fit-tħejjija 
konġunta tad-disinn tad-Djalogu ta' Talanoa 2018 li ġie approvat b'mod wiesa' mill-
Partijiet u varat f'Jannar 2018; jistenna bil-ħerqa l-ewwel riżultati tiegħu matul il-
COP24 u l-konklużjonijiet politiċi sussegwenti sabiex l-ambizzjoni kollettiva tkun 
tirrifletti l-miri fit-tul tal-Ftehim ta' Pariġi sal-2020; japprezza li d-Djalogu ta' Talanoa 
mhuwiex limitat għal diskussjonijiet fost il-gvernijiet nazzjonali, iżda jippermetti lil 
firxa ta' partijiet ikkonċernati – inklużi r-reġjuni, l-ibliet u r-rappreżentanti eletti 
tagħhom – iġibu għall-attenzjoni ta' dawk li jfasslu l-politika nazzjonali u globali 
kwistjonijiet ta' azzjoni klimatika importanti; jilqa' d-Djalogi ta' Talanoa dwar l-Ibliet u 
r-Reġjuni u jħares 'il quddiem lejn aktar djalogi fl-Ewropa; jistenna bil-ħerqa l-input tal-
atturi mhux statali u jistieden lill-Partijiet kollha jippreżentaw il-kontributi tagħhom fil-
ħin sabiex ikunu faċilitati t-taħditiet politiċi f'Katowice;

19. Jirrikonoxxi wkoll li minkejja l-progress kollu li sar dwar il-Programm ta' Ħidma ta' 
Azzjoni ta' Pariġi (Ġabra ta' Regoli) matul il-COP23, għad fadal sfidi sinifikanti sabiex 
dan jitwettaq u jittieħdu deċiżjonijiet konkreti fil-COP24; jitlob li titlesta l-ħidma 
preparatorja kollha meħtieġa qabel is-summit sabiex tiġi finalizzata l-Ġabra ta' Regoli, li 
hija tal-akbar importanza għall-implimentazzjoni f'waqtha tal-Ftehim ta' Pariġi;

20. Jappoġġja Ġabra ta' Regoli li tirrikjedi livell għoli ta' trasparenza u regoli robusti u 
vinkolanti għall-Partijiet kollha sabiex il-progress jitkejjel b'mod preċiż u tinbena aktar 
fiduċja fost il-Partijiet involuti fil-proċess internazzjonali; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar 
il-fatt li xi Partijiet għadhom mhumiex lesti jaħdmu favur trasparenza sħiħa fil-kejl tal-
emissjonijiet; jistieden lill-ekonomiji l-kbar kollha jieħdu l-inizjattiva fin-negozjati dwar 
il-Ġabra ta' Regoli u jippromwovu rekwiżiti vinkolanti għas-sistemi ta' monitoraġġ u 
verifika, fosthom data u stimi affidabbli u f'waqthom dwar l-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra;

21. Jisħaq fuq l-importanza li l-Ġabra ta' Regoli tkun komplementata minn data atmosferika 
msejsa fuq l-osservazzjoni biex tiżdied l-affidabbiltà u l-preċiżjoni tar-rapportar; 
jistieden lill-Kummissjoni, lill-Aġenzija Spazjali Ewropea (ESA), lill-Organizzazzjoni 
Ewropea għall-Esplojtazzjoni ta' Satelliti Meteoroloġiċi (EUMETSAT), liċ-Ċentru 
Ewropew għall-Previżjonijiet Metereoloġiċi fuq Perjodu Medju (ECMWF), lill-



infrastruttura Ewropea tar-riċerka dwar Sistema Integrata għall-Osservazzjoni tal-
Karbonju (ICOS), lill-aġenziji inkarigati mill-inventarju u ċ-ċentri ta' riċerka nazzjonali, 
kif ukoll atturi ewlenin oħra, jiżviluppaw kapaċità operattiva li tista' tipproduċi 
informazzjoni dwar emissjonijiet antropoġeniċi bl-użu ta' data satellitari u bir-rekwiżiti 
meħtieġa, inkluża kostellazzjoni ta' satelliti;

22. Jenfasizza l-importanza li l-UE titkellem b'vuċi waħda u magħquda fil-COP24 
f'Katowice sabiex jiġu żgurati l-poter politiku u l-kredibbiltà tagħha; iħeġġeġ lill-Istati 
Membri kollha jappoġġjaw il-mandat tal-UE fin-negozjati u f'laqgħat bilaterali ma' 
atturi oħra;

23. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jdaħħlu l-azzjoni klimatika fuq l-aġenda 
ta' fora internazzjonali importanti tan-NU, kif ukoll fil-G7 u l-G20, u jfittxu sħubijiet 
multilaterali dwar kwistjonijiet speċifiċi b'rabta mal-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' 
Pariġi u l-SDGs;

Ftuħ, inklużività u trasparenza

24. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżommu u jsaħħu s-sħubiji strateġiċi ma' 
pajjiżi żviluppati kif ukoll ma' ekonomiji emerġenti sabiex jiġi stabbilit grupp ta' 
mexxejja fil-qasam tal-klima fis-snin li ġejjin u tintwera aktar solidarjetà lejn stati 
vulnerabbli; jappoġġja l-impenn kontinwu u attiv tal-UE fil-Koalizzjoni ta' Ambizzjoni 
Kbira (HAC) u l-pajjiżi membri tagħha biex tingħata viżibbiltà lid-determinazzjoni 
tagħhom biex l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi tkun waħda sinifikattiva, permezz 
tal-konklużjoni ta' Ġabra ta' Regoli robusta fl-2018 u s-suċċess tad-Djalogu ta' Talanoa 
fil-COP24;

25. Jenfasizza li, biex jintlaħaq l-objettiv tal-limitazzjoni taż-żieda fit-temperatura medja 
globali għal 1.5°C, hemm bżonn parteċipazzjoni effettiva min-naħa tal-partijiet kollha, 
li jirrikjedi li tiġi indirizzata l-kwistjoni ta' interessi akkwiżiti jew kunfliġġenti; itenni l-
appoġġ tiegħu, f'dan il-kuntest, għall-inizjattiva meħuda mill-gvernijiet li 
jirrappreżentaw il-maġġoranza tal-popolazzjoni dinjija li jintroduċu politika speċifika 
dwar il-kunflitti ta' interess fil-qafas tal-UNFCCC; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jimpenjaw ruħhom b'mod kostruttiv f'dan il-proċess mingħajr ma 
jikkompromettu l-għanijiet u l-objettivi tal-UNFCCC u tal-Ftehim ta' Pariġi;

26. Jissottolinja li 80 % tal-persuni spostati minħabba t-tibdil fil-klima huma nisa, li 
ġeneralment jintlaqtu aktar mit-tibdil fil-klima mill-irġiel – u jġorru piż akbar – iżda ma 
jkunux involuti daqshom fit-teħid ta' deċiżjonijiet importanti dwar l-azzjoni klimatika; 
jenfasizza, għalhekk, li l-emanċipazzjoni tan-nisa, kif ukoll it-tmexxija u l-
parteċipazzjoni sħiħa u ugwali tagħhom f'fora internazzjonali bħall-UNFCCC u fl-
azzjoni klimatika fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali, huma fundamentali għas-
suċċess u l-effikaċja ta' azzjoni bħal din; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jintegraw 
il-perspettiva tas-sessi fil-politiki dwar il-klima, u jippromwovu l-parteċipazzjoni tan-
nisa indiġeni u d-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fil-qafas tal-UNFCCC;

27. Jilqa' d-deċiżjoni tal-COP23 biex il-Fond għall-Adattament ikompli jaqdi l-Ftehim ta' 
Pariġi; jirrikonoxxi l-importanza tal-Fond għall-komunitajiet li huma l-aktar vulnerabbli 
għat-tibdil fil-klima u għalhekk jilqa' l-impenn il-ġdid meħud mill-Istati Membri biex 
jikkontribwixxu USD 93 miljun lill-Fond;



28. Jirrikonoxxi li l-UE u l-Istati Membri tagħha huma l-akbar fornitur ta' fondi pubbliċi 
għall-klima; jesprimi tħassib dwar il-fatt li l-impenji attwali meħuda mill-pajjiżi 
żviluppati għadhom 'il bogħod mill-mira kollettiva tagħhom ta' USD 100 biljun fis-sena; 
jenfasizza l-importanza li l-Partijiet żviluppati kollha jirrispettaw il-kontributi li wegħdu 
għal dan l-objettiv, għax il-finanzjament fuq terminu twil huwa deċiżiv biex il-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw ikunu jistgħu jilħqu l-miri tagħhom dwar l-adattament u l-mitigazzjoni;

29. Jenfasizza li l-baġit tal-UE għandu jkun konsistenti mal-impenji internazzjonali tagħha 
dwar l-iżvilupp sostenibbli u mal-miri fuq perjodu medju u fit-tul relatati mal-klima u l-
enerġija u li l-baġit m'għandux ikun kontroproduttiv għal dawn il-miri jew jostakola l-
implimentazzjoni tagħhom; jinnota bi tħassib li l-mira ta' 20 % tal-infiq totali tal-UE 
intiż għal azzjoni klimatika x'aktarx li ma tintlaħaqx u għalhekk jitlob azzjoni 
korrettiva; jissottolinja wkoll li l-miri relatati mal-klima u l-enerġija għandhom ikunu 
fil-qalba tad-diskussjonijiet politiċi dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) ta' wara 
l-2020 mill-bidu nett sabiex jiġi żgurat li r-riżorsi meħtieġa biex jintlaħqu jkunu 
disponibbli; ifakkar fil-pożizzjoni tiegħu li jżid l-infiq attwali relatat mal-klima minn 
20 % għal 30 % mill-aktar fis possibbli u mhux aktar tard mill-2027; iqis li l-infiq tal-
QFP kollu li fadal għandu jkun konformi mal-Ftehim ta' Pariġi u mhux kontroproduttiv 
għall-isforzi klimatiċi;

30. Jitlob l-istabbiliment ta' mekkaniżmu tal-finanzi pubbliċi tal-UE speċifiku u awtomatiku 
li jipprovdi appoġġ addizzjonali u adegwat għat-twettiq tas-sehem ġust tal-UE tal-
finanzjament internazzjonali tal-għan klimatiku b'valur ta' USD 100 biljun;

Ir-rwol tal-atturi mhux statali

31. Ifakkar li l-Ftehim ta' Pariġi jirrikonoxxi r-rwol importanti tal-governanza f'diversi 
livelli fil-politiki dwar il-klima u l-ħtieġa li r-reġjuni, il-bliet u l-atturi mhux statali 
jkunu involuti;

32. Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu għall-mobilizzazzjoni globali akbar ta' firxa dejjem usa' 
ta' atturi mhux statali impenjati favur azzjoni klimatika b'riżultati konkreti u li jistgħu 
jitkejlu; jenfasizza r-rwol kruċjali tas-soċjetà ċivili, tas-settur privat u tal-gvernijiet 
sottostatali, li jagħtu spinta u jmexxu l-opinjoni pubblika u l-azzjoni fil-livell tal-Istati; 
jistieden lill-UE, lill-Istati Membri u lill-Partijiet kollha jistimulaw, jiffaċilitaw u 
jimpenjaw ruħhom fi djalogu kompletament trasparenti ma' atturi mhux statali, li 
jinsabu dejjem aktar fuq quddiem nett fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, kif ukoll ma' 
atturi sottonazzjonali, b'mod partikolari fejn ir-relazzjonijiet tal-UE mal-gvernijiet 
nazzjonali fil-qasam tal-politika dwar il-klima jkunu ddeterjoraw; ifaħħar, f'dan il-
kuntest, il-wegħda magħmula matul il-COP23 minn 25 belt pijuniera, li jirrappreżentaw 
150 miljun ċittadin, biex isiru bliet b'emissjonijiet żero netti sal-2050;

33. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ aktar ir-relazzjonijiet tagħha mal-awtoritajiet lokali 
u reġjonali, sabiex titjieb il-kooperazzjoni tematika u settorjali bejn il-bliet u r-reġjuni 
kemm fl-UE kif ukoll lil hinn minnha sabiex jiġu żviluppati inizjattivi ta' adattament u 
reżiljenza, u biex jissaħħu l-mudelli ta' żvilupp sostenibbli u l-pjanijiet ta' tnaqqis ta' 
emissjonijiet f'setturi ewlenin bħalma huma l-enerġija, l-industrija, it-teknoloġija, l-
agrikoltura u t-trasport kemm fiż-żoni urbani u kemm f'dawk rurali, eż. permezz ta' 
programmi ta' ġemellaġġ, permezz tal-Programm dwar il-Kooperazzjoni Urbana 
Internazzjonali, permezz tal-appoġġ għal pjattaformi bħalma huma l-Patt tas-Sindki u 
billi jinbnew fora ġodda għall-iskambju tal-aħjar prattiki; jistieden lill-UE u lill-Istati 



Membri jagħtu l-appoġġ tagħhom lill-isforzi li jsiru mill-atturi reġjonali u lokali biex 
jintroduċu kontributi stabbiliti fil-livell reġjonali u lokali (simili għall-NDCs) fejn l-
ambizzjoni fil-qasam tal-klima tista' tiżdied permezz ta' dan il-proċess;

34. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tistabbilixxi miri konkreti ta' tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra għall-2050 għas-setturi kollha fil-proposta tagħha għall-istrateġija tal-UE 
sa nofs is-seklu tal-emissjonijiet żero netti u tistabbilixxi perkors ċar dwar kif 
għandhom jintlaħqu dawn il-miri, inklużi miri konkreti għall-2035, l-2040 u l-2045; 
jistieden lill-Kummissjoni tinkludi proposti dwar kif jista' jissaħħaħ l-assorbiment mill-
bjar f'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi, sabiex tintlaħaq il-mira ta' emissjonijiet żero 
netti ta' gassijiet serra fl-UE sa mhux aktar tard mill-2050, u dik ta' emissjonijiet 
negattivi ftit wara; jitlob li din l-istrateġija tiżgura distribuzzjoni ġusta tal-isforz bejn is-
setturi, tinkludi mekkaniżmu biex tinkorpora r-riżultati tal-analiżi globali ta' kull ħames 
snin, u tieħu kont tal-konstatazzjonijiet tar-Rapport Speċjali tal-IPCC li jmiss, ir-
rakkomandazzjonijiet u l-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew, u l-opinjonijiet ta' atturi 
mhux statali bħall-awtoritajiet lokali u reġjonali, is-soċjetà ċivili u s-settur privat;

35. Jissottolinja li l-istrateġija fit-tul tal-UE għandha titqies bħala opportunità biex jiġu 
stabbiliti prijoritajiet strateġiċi futuri għal ekonomija tal-UE moderna u ekoloġika li 
tagħmel użu sħiħ mill-potenzjal tal-progress teknoloġiku, iżżomm livell għoli ta' sigurtà 
soċjali kif ukoll standards għoljin għall-konsumatur, u tkun ta' benefiċċju għall-
industrija u s-soċjetà ċivili, partikolarment fuq medda twila ta' żmien;

36. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżviluppaw strateġiji u programmi li 
jindirizzaw it-tranżizzjoni fi ħdan is-setturi kkawżata mid-dekarbonizzazzjoni u mill-
iżviluppi teknoloġiċi u jippermettu l-iskambju ta' għarfien u prattiki tajbin bejn ir-
reġjuni milquta, il-ħaddiema u n-negozji kif ukoll biex jagħtu appoġġ lir-reġjuni u lill-
ħaddiema ħalli jgħinuhom iħejju ruħhom għal bidliet strutturali, biex b'mod attiv ifittxu 
potenzjal ekonomiku ġdid u jiżviluppaw politiki ta' pożizzjoni strateġika sabiex tiġi 
żgurata tranżizzjoni ġusta għal ekonomija b'emissjonijiet żero netti fl-Ewropa;

37. Iqis li sabiex tiġi żgurata l-konsistenza tal-NDCs mal-impenji fl-ekonomija kollha 
meħtieġa mill-Ftehim ta' Pariġi, il-Partijiet għandhom jinkludu l-emissjonijiet mit-
trasport internazzjonali bil-baħar u bl-ajru, jaqblu fuq miżuri fil-livell internazzjonali, 
reġjonali u nazzjonali biex jiġu indirizzati l-emissjonijiet minn dawn is-setturi, u 
jimplimentawhom;

Sforzi komprensivi fis-setturi kollha

38. Jilqa' l-iżvilupp kostanti ta' skemi għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet u, 
speċifikament fiċ-Ċina, it-tnedija fuq skala nazzjonali tal-fażi inizjali tal-iskema għall-
iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet li tkopri s-settur tal-enerġija; jilqa' wkoll il-ftehim 
dwar ir-rabta bejn l-ETS tal-UE u dik Żvizzera ffirmat fi tmiem l-2017 u jinkoraġġixxi 
lill-Kummissjoni biex tesplora aktar tali rabtiet u forom oħra ta' kooperazzjoni mas-
swieq tal-karbonju ta' stati u reġjuni terzi, kif ukoll biex tistimula l-ħolqien ta' aktar 
swieq tal-karbonju u tipi oħra ta' mekkaniżmi tal-ipprezzar tal-karbonju li ser 
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-emissjonijiet globali, iġibu aktar effiċjenza u ffrankar 
ta' spejjeż u jnaqqsu r-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju billi joħolqu 
kundizzjonijiet ekwi fil-livell globali; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi 
salvagwardji biex jiġi żgurat li kull rabta mal-EU ETS tkompli twettaq kontributi ta' 
mitigazzjoni addizzjonali u permanenti u ma timminax l-impenji tal-Unjoni relatati mal-



emissjonijiet interni tal-gassijiet serra;

39. Jiddispjaċih li t-trasport huwa l-uniku settur li ra żieda fl-emissjonijiet sa mill-1990; 
jenfasizza li dan mhuwiex kompatibbli ma' żvilupp sostenibbli fit-tul, li minflok 
jirrikjedi tnaqqis fl-emissjonijiet mis-setturi kollha tas-soċjetà b'rata akbar u aktar 
mgħaġġla; ifakkar li s-settur tat-trasport jeħtieġ li jkun kompletament dekarbonizzat sal-
2050;

40. Jesprimi d-diżappunt qawwi tiegħu għall-proposta tal-Kummissjoni dwar l-istandards 
tal-emissjonijiet tas-CO2 għal wara l-2020 rigward il-karozzi tal-passiġġieri u l-vetturi 
kummerċjali ħfief, peress li mhijiex konformi mal-għanijiet fit-tul tal-Ftehim ta' Pariġi;

41. Jesprimi tħassib dwar il-livell ta' ambizzjoni tal-Iskema ta' Kumpens u Tnaqqis tal-
Karbonju għall-Avjazzjoni Internazzjonali (CORSIA) tal-ICAO meta titqies il-ħidma li 
għaddejja dwar l-Istandards u l-Prattiki Rakkomandati (SARPs) maħsuba biex 
jimplimentaw l-iskema mill-2019; jopponi bil-qawwa l-isforzi biex il-CORSIA tiġi 
imposta fuq it-titjiriet fl-Ewropa u tieħu preċedenza fuq il-liġijiet u l-indipendenza tal-
UE fil-proċess deċiżjonali; jenfasizza li dilwizzjoni ulterjuri tal-abbozz tas-SARPs tal-
CORSIA mhijiex aċċettabbli; jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu l-
almu tagħhom biex isaħħu d-dispożizzjonijiet tas-sistema CORSIA u, b'hekk, l-impatt 
futur tagħha;

42. Ifakkar Regolament (UE) 2017/2392 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' 
Diċembru 2017 li jemenda d-Direttiva 2003/87/KE biex jitkomplew il-limitazzjonijiet 
attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u ssir il-preparazzjoni biex 
tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-20211,, u b'mod partikolari l-
Artikolu 1(7) tiegħu li jgħid b'mod ċar li, bħala koleġiżlaturi, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill huma l-uniċi istituzzjonijiet li jiddeċiedu dwar kwalunkwe emenda futura tad-
Direttiva ETS; jistieden lill-Istati Membri, fl-ispirtu tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar 
it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, jissottomettu riżerva formali fir-rigward tas-SARPs tal-
CORSIA li fiha jiddikjaraw li l-implimentazzjoni tal-CORSIA u l-parteċipazzjoni fil-
fażijiet volontarji tagħha jirrikjedu l-ftehim minn qabel tal-Kunsill u tal-Parlament 
Ewropew;

43. Ifakkar li l-Unjoni estendiet id-deroga għal titjiriet barra ż-ŻEE li għandhom ikunu 
eżentati mill-EU ETS sal-2024 sabiex tiffaċilita l-proċess tal-ICAO għal soluzzjoni 
globali għall-emissjonijiet mill-avjazzjoni; jenfasizza, madankollu, li kwalunkwe 
emenda ulterjuri tal-leġiżlazzjoni għandha ssir biss jekk tkun konsistenti mal-impenn 
tal-Unjoni għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra fis-setturi ekonomiċi kollha, li 
ma jipprevedix l-użu ta' krediti ta' kumpens wara l-2020;

44. Jilqa' b'sodisfazzjon li, fl-avjazzjoni, l-EU ETS diġà kisbet tnaqqis/kumpens ta' madwar 
100 miljun tunnellata ta' CO2;

45. Ifakkar li l-emissjonijiet tas-CO2 mit-tbaħħir huma previsti li se jiżdiedu minn 50 % 
għal 250 % minn issa sal-2050 u li diġà jeżistu mezzi tekniċi biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet mill-bastimenti; jilqa' l-ftehim dwar l-Istrateġija inizjali tal-
Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (OMI) dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra mill-vapuri matul it-72 sessjoni tal-Kumitat għall-Protezzjoni tal-Ambjent 
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Marittimu tal-OMI f'April 2018, bħala l-ewwel pass biex is-settur jikkontribwixxi għat-
twettiq tal-objettiv dwar it-temperatura fil-Ftehim ta' Pariġi; jistieden l-OMI sabiex 
tilħaq ftehim malajr dwar il-miżuri ġodda obbligatorji ta' tnaqqis tal-emissjonijiet 
meħtieġa biex jintlaħqu l-miri, u jenfasizza l-importanza u l-ħtieġa urġenti li dawk jiġu 
implimentati qabel l-2023; jenfasizza li huma meħtieġa aktar miżuri u azzjonijiet biex 
jiġu indirizzati l-emissjonijiet marittimi u jitlob lill-UE u lill-Istati Membri, għalhekk, 
iwettqu monitoraġġ mill-qrib tal-impatt u l-implimentazzjoni tal-ftehim tal-OMI u 
jikkunsidraw azzjoni addizzjonali tal-UE sabiex jiġi żgurat li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra mill-bastimenti f'konformità mal-mira tat-temperatura fil-Ftehim ta' 
Pariġi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tinkludi t-trasport internazzjonali bil-baħar fl-
istrateġija futura tagħha għad-dekarbonizzazzjoni għall-2050 biex id-deċiżjonijiet ta' 
investiment tal-UE jiġu orjentati lejn fjuwils mingħajr karbonju u teknoloġiji ta' 
propulsjoni fis-settur tat-trasport bil-baħar;

46. Jinnota li d-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti huma responsabbli għal 20 % 
tal-emissjonijiet dinjija ta' gassijiet serra; jenfasizza r-rwol importanti tal-foresti u l-
artijiet mistagħdra fil-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima għaliex dawn jipprovdu potenzjal 
għoli ta' qbid tal-karbonju; jirrimarka li l-bjar naturali ta' assorbiment u r-riservi tal-
karbonju fl-UE u fid-dinja għandhom jiġu kkonservati u mtejba fuq medda twila ta' 
żmien, u li d-daqs globali tal-foresti fid-dinja, kif ukoll il-kapaċitajiet ta' adattament u ta' 
reżiljenza tagħhom għat-tibdil fil-klima, jeħtieġ li jiżdiedu aktar sabiex jintlaħaq l-għan 
fit-tul tal-Ftehim ta' Pariġi; jenfasizza aktar il-ħtieġa ta' sforzi ta' mitigazzjoni ffukati fuq 
is-settur tal-foresti tropikali, l-ewwel nett billi jiġu indirizzati l-kawżi sottostanti tat-telf 
tal-foresti u tat-tibdil fil-klima;

Ir-reżiljenza għat-tibdil fil-klima permezz tal-adattament

47. Jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi l-istrateġija ta' adattament tal-UE peress li l-azzjoni 
ta' adattament hija neċessità inevitabbli għall-pajjiżi kollha jekk iridu jnaqqsu l-effetti 
negattivi tat-tibdil fil-klima u jisfruttaw bis-sħiħ l-opportunitajiet ta' tkabbir reżiljenti 
għall-klima u ta' żvilupp sostenibbli;

48. Iqis il-funzjonament tal-pjattaforma tal-komunitajiet lokali u tal-popli indiġeni bħala 
wieħed mis-suċċessi tal-COP23 u pass ieħor importanti fit-twettiq tad-deċiżjonijiet ta' 
Pariġi; jemmen li l-pjattaforma se tiffaċilita l-iskambju effettiv tal-esperjenzi u tal-aħjar 
prattiki fi sforzi u strateġiji ta' adattament;

49. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żviluppati sistemi u għodod pubbliċi, trasparenti u faċli għall-
utent li jirreġistraw il-progress u l-effikaċja tal-pjanijiet u l-azzjonijiet ta' adattament 
nazzjonali;

Id-diplomazija dwar il-klima

50. Jappoġġja bis-sħiħ it-tkomplija u t-tisħiħ ulterjuri tal-politika tal-Unjoni ta' 
komunikazzjoni u ta' diplomazija dwar il-klima, li hija essenzjali biex tingħata viżibbiltà 
lill-azzjoni klimatika fil-pajjiżi sħab u fl-opinjoni pubblika globali; jappella biex ir-
riżorsi umani u finanzjarji fis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u l-
Kummissjoni jiġu allokati b'mod li jirrifletti aħjar l-impenn b'saħħtu u miżjud fid-
diplomazija dwar il-klima; jinsisti fuq il-bżonn li tiġi żviluppata strateġija komprensiva 
għad-diplomazija dwar il-klima tal-UE u li l-klima tiġi integrata fl-oqsma kollha tal-
azzjoni esterna tal-UE, inklużi l-kummerċ, il-kooperazzjoni għall-iżvilupp, l-għajnuna 



umanitarja, is-sigurtà u d-difiża;

51. Jenfasizza l-approfondiment tal-implikazzjonijiet tat-tibdil fil-klima għas-sigurtà 
internazzjonali u għall-istabbiltà reġjonali li jirriżultaw mid-degradazzjoni ambjentali, 
mit-telf ta' mezzi ta' għajxien, mill-ispostament ta' persuni minħabba l-klima u minn 
forom assoċjati ta' taqlib fejn it-tibdil fil-klima jista' sikwit jitqies bħala multiplikatur 
tat-theddid; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jaħdmu mas-sħab tagħhom madwar id-
dinja biex jifhmu aħjar, jintegraw, jantiċipaw u jimmaniġġjaw l-effetti destabbilizzanti 
tat-tibdil fil-klima; jenfasizza, għalhekk, l-importanza tal-integrazzjoni tad-diplomazija 
dwar il-klima fil-politiki tal-UE dwar il-prevenzjoni tal-kunflitti;

52. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jniedu alleanzi ambizzjużi ħafna biex 
jagħtu eżempju fil-qasam tal-integrazzjoni tal-azzjoni dwar il-klima madwar 
kwistjonijiet ta' politika barranija differenti fosthom il-kummerċ, il-migrazzjoni 
internazzjonali, ir-riforma tal-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, il-paċi u s-
sigurtà;

53. Jistieden lill-Kummissjoni tintegra d-dimensjoni tat-tibdil fil-klima fil-ftehimiet 
internazzjonali dwar il-kummerċ u l-investiment billi tagħmel ir-ratifika u l-
implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi kundizzjoni għal ftehimiet kummerċjali futuri; 
jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni komprensiva tal-konsistenza tal-
ftehimiet eżistenti mal-Ftehim ta' Pariġi;

L-industrija u l-kompetittività

54. Jenfasizza li t-tibdil fil-klima huwa, fuq kollox, sfida tas-soċjetà u li l-ġlieda kontrih 
għandha għalhekk tibqa' waħda mill-prinċipji ta' gwida tal-politiki u l-azzjonijiet tal-
UE, inkluż fil-qasam tal-industrija, l-enerġija, ir-riċerka u t-teknoloġiji diġitali;

55. Jilqa' l-isforzi taċ-ċittadini, in-negozji u l-industriji Ewropej biex jissodisfaw l-obbligi 
tal-Ftehim ta' Pariġi, u l-progress li għamlu s'issa f'dan ir-rigward; iħeġġiġhom 
jistabbilixxu ambizzjonijiet ogħla u jieħdu vantaġġ sħiħ mill-opportunitajiet li 
jirriżultaw mill-Ftehim ta' Pariġi, filwaqt li jlaħħqu mal-iżviluppi teknoloġiċi;

56. Jenfasizza li qafas ġuridiku stabbli u prevedibbli u sinjali ċari ta' politika kemm fil-livell 
tal-UE kif ukoll fil-livell internazzjonali jiffaċilitaw u jsaħħu l-investiment relatat mal-
klima; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza tal-proposti leġiżlattivi tal-Pakkett dwar 
"Enerġija Nadifa għall-Ewropej Kollha" għat-tisħiħ tal-kompetittività tal-UE, ir-
responsabbilizzazzjoni taċ-ċittadini u l-istabbiliment ta' miri konformi mal-impenji tal-
UE fil-qafas tal-Ftehim ta' Pariġi u l-mekkaniżmu ta' reviżjoni ta' ħames snin tiegħu;

57. Jilqa' l-fatt li diversi pajjiżi fejn jinsabu l-kompetituri maġġuri tal-industriji intensivi fl-
enerġija tal-UE qegħdin jintroduċu mekkaniżmi ta' negozjar ta' kwoti tal-karbonju jew 
mekkaniżmi ta' pprezzar oħrajn; jinkoraġġixxi pajjiżi oħra jagħmlu bħalhom;

58. Jenfasizza l-importanza li jiżdied l-għadd ta' impjiegi ta' kwalità u ħaddiema tas-sengħa 
fl-industrija tal-UE biex jiġu xprunati l-innovazzjoni u t-tranżizzjoni sostenibbli tagħha; 
jappella għal proċess olistiku u inklussiv biex tiġi żviluppata viżjoni għal mudell 
alternattiv ta' negozju f'reġjuni b'livell għoli ta' faħam u karbonju u b'perċentwal għoli 
ta' ħaddiema f'setturi li huma dipendenti fuq il-karbonju, sabiex tiġi ffaċilitata 
trasformazzjoni sostenibbli għal industriji u servizzi li jkunu qed jiffjorixxu filwaqt li 



jiġu rikonoxxuti l-patrimonju, il-wirt u l-ħiliet tal-forza tax-xogħol disponibbli; 
jissottolinja r-rwol importanti tal-Istati Membri fit-tħaffif tar-riformi li jistgħu jwasslu 
għal tranżizzjoni ġusta tal-forza tax-xogħol f'dawk ir-reġjuni; ifakkar li l-appoġġ 
finanzjarju addizzjonali tal-UE jaqdi rwol indispensabbli f'dan ir-rigward;

ll-politika tal-enerġija

59. Ifakkar li l-investiment fl-enerġija rinnovabbli fl-UE qed jonqos; jisħaq, għalhekk, fuq l-
importanza tal-enerġija rinnovabbli u tal-effiċjenza enerġetika għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet, kif ukoll għas-sigurtà tal-enerġija u l-prevenzjoni u l-mitigazzjoni tal-
faqar enerġetiku sabiex b'hekk jiġu protetti u megħjuna familji foqra u vulnerabbli; 
jappella għal promozzjoni globali ta' miżuri ta' effiċjenza enerġetika u ffrankar 
enerġetiku u l-iżvilupp ta' enerġija rinnovabbli kif ukoll l-iskjerament effikaċi tagħhom 
(pereżempju billi jiġu stimulati l-awtoproduzzjoni u l-konsum ta' sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli);

60. Ifakkar li l-prijoritizzazzjoni tal-effiċjenza enerġetika, anki permezz tal-prinċipju ta' 
prevalenza tal-effiċjenza enerġetika, u t-tmexxija globali fl-enerġija rinnovabbli, huma 
tnejn mill-għanijiet ewlenin tal-Unjoni tal-Enerġija tal-UE; jenfasizza l-importanza ta' 
leġiżlazzjoni ambizzjuża fil-qafas tal-Pakkett dwar l-Enerġija Nadifa biex jintlaħqu 
dawk l-għanijiet, kif ukoll tal-istrateġija futura għal nofs is-seklu għall-
implimentazzjoni effikaċi, fil-politiki tal-UE, tal-impenji meħuda fil-qafas tal-Ftehim ta' 
Pariġi biex titrażżan iż-żieda fit-temperaturi globali medji għal ferm inqas minn 2°C, 
bil-għan ulterjuri li tinżamm taħt il-1.5°C;

61. Jissottolinja l-importanza li jiġu żviluppati teknoloġiji għall-ħżin tal-enerġija, grilji 
intelliġenti u rispons tad-domanda li jistgħu jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-iskjerament 
effikaċi tal-enerġija rinnovabbli fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u s-setturi tat-tisħin u t-
tkessiħ tad-djar;

62. Jistieden lill-UE tisħaq mal-komunità internazzjonali ħalli din tadotta miżuri konkreti 
mingħajr dewmien, inkluża skeda ta' żmien, għall-eliminazzjoni progressiva ta' sussidji 
li huma ta' ħsara għall-ambjent, ixekklu l-kompetizzjoni, jiskoraġġixxu l-kooperazzjoni 
internazzjonali u jostakolaw l-innovazzjoni;

Ir-riċerka, l-innovazzjoni, it-teknoloġiji diġitali u l-politika spazjali

63. Jissottolinja l-fatt li t-tkomplija u t-tisħiħ tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-oqsma tal-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, il-politiki tal-adattament, l-effiċjenza fir-riżorsi, l-
emissjonijiet sostenibbli b'emissjonijiet baxxi u emissjonijiet żero, l-użu sostenibbli ta' 
materja prima sekondarja ("ekonomija ċirkolari") u l-ġbir tad-data dwar it-tibdil fil-
klima huma essenzjali għal ġlieda kosteffikaċi kontra t-tibdil fil-klima u 
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tad-dipendenza fuq il-fjuwils fossili; jappella, għalhekk, 
għal impenji globali biex tingħata spinta u attenzjoni lill-investiment f'dawn l-oqsma; 
jenfasizza l-ħtieġa li tingħata prijorità lill-finanzjament għal proġetti tal-enerġija 
sostenibbli, taħt il-programm il-ġdid Orizzont Ewropa, fid-dawl tal-impenji tal-Unjoni fi 
ħdan l-Unjoni tal-Enerġija u dawk meħuda fil-qafas tal-Ftehim ta' Pariġi;

64. Jenfasizza li l-SDGs jirrappreżentaw bidla radikali fil-politiki internazzjonali dwar il-
kooperazzjoni għall-iżvilupp u li l-UE impenjat ruħha li timplimentahom kemm fil-
politiki interni tagħha kif ukoll f'dawk esterni; jenfasizza, f'konformità mad-dimensjoni 



esterna tal-SDGs, il-ħtieġa li jiġu esplorati metodi differenti biex il-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u l-ekonomiji emerġenti jiġu megħjuna fit-tranżizzjoni tal-enerġija tagħhom 
permezz, fost l-oħrajn, ta' miżuri għall-bini tal-kapaċità, għajnuna fit-tnaqqis tal-
kostijiet kapitali ta' proġetti li jirrigwardaw l-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza 
enerġetika, it-trasferiment tat-teknoloġija u soluzzjonijiet għall-iżvilupp ta' bliet 
intelliġenti u komunitajiet remoti u rurali, biex b'hekk jiġu megħjuna jwettqu l-impenji 
tagħhom meħuda fil-qafas tal-Ftehim ta' Pariġi; jilqa', f'dan ir-rigward, il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli li għadu kif inħoloq;

65. Ifakkar li r-riċerka, l-innovazzjoni u l-kompetittività huma fost il-ħames pilastri tal-
istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija tal-UE; jinnota li l-UE hija determinata li jibqa' 
jkollha rwol ta' tmexxija f'dawn l-oqsma, filwaqt li fl-istess ħin tiżviluppa kooperazzjoni 
xjentifika mill-qrib mas-sħab internazzjonali; jisħaq fuq l-importanza tal-bini u ż-
żamma ta' kapaċità ta' innovazzjoni b'saħħitha kemm fil-pajjiżi żviluppati kif ukoll 
f'dawk emerġenti għall-varar ta' teknoloġiji tal-enerġija nodfa u sostenibbli;

66. Ifakkar ir-rwol fundamentali tat-teknoloġiji diġitali fl-appoġġ għat-tranżizzjoni tal-
enerġija u, b'mod partikolari, fit-titjib tal-effiċjenza u l-iffrankar tal-enerġija; jenfasizza 
l-benefiċċji klimatiċi li d-diġitalizzazzjoni tal-industrija Ewropea tista' ġġib permezz tal-
użu effiċjenti tar-riżorsi u tat-tnaqqis tal-intensità tal-materjali, u permezz tat-tisħiħ tal-
forza tax-xogħol attwali;

67. Jemmen bis-sħiħ li l-programmi spazjali tal-Unjoni għandhom jitfasslu b'tali mod li 
jiżguraw li jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u għal strateġiji ta' 
mitigazzjoni; ifakkar, f'dan il-kuntest, ir-rwol partikolari tas-sistema Copernicus u l-
bżonn li tinkludi servizz ta' monitoraġġ tas-CO2; jenfasizza l-importanza li tinżamm il-
politika ta' aċċess bla ħlas, totali u miftuħ għad-data, peress li dan huwa essenzjali għall-
komunità xjentifika u fuqu hija bbażata l-kooperazzjoni internazzjonali f'dan il-qasam;

L-azzjoni klimatika fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw

68. Jinsisti fuq il-ħtieġa li tinżamm miftuħa l-possibbiltà li t-tisħin dinji jiġi limitat għal 
1.5°C u fuq id-dmir tal-emittenti l-kbar, inkluża l-UE, li jżidu malajr l-isforzi ta' 
mitigazzjoni tagħhom, li jistgħu jiġġeneraw benefiċċji konnessi sinifikanti fil-livell ta' 
żvilupp, kif ukoll biex iżidu b'mod sostanzjali l-appoġġ tagħhom għal azzjoni klimatika 
fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

69. Jissottolinja li huwa importanti li jiġi żgurat li d-deċiżjonijiet jittieħdu b'mod infurmat 
mil-lat tal-klima u li dan jiġi appoġġjat permezz tat-titjib tas-servizzi klimatiċi li 
għandhom rilevanza speċjali għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jitlob li dan isir objettiv 
sinifikanti ta' riċerka ffinanzjata mill-UE u li jsiru sforzi kbar min-naħa tal-UE biex jiġi 
ffaċilitat it-trasferiment tat-teknoloġija lejn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jappella għal 
dikjarazzjoni tad-WTO dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u t-tibdil fil-klima, 
simili għal dik dwar il-ftehim TRIPS u s-saħħa pubblika adottata f'Doha fl-2001;

70. Ifakkar fl-impenn tal-pajjiżi żviluppati li jipprovdu finanzjament ġdid u addizzjonali – li 
jilħaq il-USD 100 biljun fis-sena sal-2020 – għall-azzjoni klimatika fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw; jirrikonoxxi l-ħtieġa ta' żieda kontinwa u kontabbiltà aktar stretta tal-isforz 
finanzjarju, anki billi tingħata attenzjoni għar-rekwiżit li l-finanzjament ikun ġdid u 
addizzjonali u billi jiġu inklużi biss l-ekwivalenti tal-għotja ta' self, ikkalkulati bl-użu 
tal-metodu maqbul fil-Kumitat għall-Għajnuna fl-Iżvilupp tal-OECD; jirrakkomanda li 



l-Istati Membri tal-UE jsegwu l-prattiki żviluppati mill-Kummissjoni għall-użu tal-
markaturi ta' Rio għal għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp b'objettiv klimatiku;

71. Jistieden lill-UE tikkonforma mal-prinċipju tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp 
(PCD), kif minqux fl-Artikolu 208 tat-TFUE, peress li dan jikkostitwixxi aspett 
fundamentali tal-kontribut tal-UE għall-Ftehim ta' Pariġi; jappella lill-UE, għaldaqstant, 
tiżgura konsistenza bejn il-politiki tagħha fl-oqsma tal-iżvilupp, il-kummerċ, l-
agrikoltura, l-enerġija u l-klima;

72. Ifakkar li t-tibdil fil-klima għandu effetti kemm diretti kif ukoll indiretti fuq il-
produttività agrikola; itenni l-appell tiegħu għal bidla trasformattiva fil-mod kif 
nipproduċu u nikkunsmaw ikel lejn prattiki agroekoloġiċi, f'konformità mal-
konklużjonijiet tal-Valutazzjoni Internazzjonali tal-Għarfien, Xjenzi u Teknoloġiji 
Agrikoli għall-Iżvilupp (IAASTD) u r-rakkomandazzjonijiet tar-Rapporteur Speċjali 
tan-NU dwar id-dritt għall-ikel; ifaħħar l-inizjattivi meħuda mill-Organizzazzjoni tal-
Ikel u l-Agrikoltura (FAO) biex issaħħaħ l-agroekoloġija ħalli jintlaħqu l-SDGs; 
iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex jadattaw il-politika ta' żvilupp tagħhom 
skont dawn il-linji, inkluż fis-sezzjoni tal-investiment agrikolu tal-EFSD;

73. Jenfasizza li ż-żieda kontinwa fl-emissjonijiet ta' CO2 marbuta mat-trasport u l-
kummerċ timmina l-effikaċja tal-istrateġija tal-UE dwar it-tibdil fil-klima; jinnota li l-
promozzjoni tal-iżvilupp ibbażat fuq l-esportazzjoni, inkluż permezz ta' agrikoltura 
industrijali orjentata lejn l-esportazzjoni, hija diffiċli biex tiġi rrikonċiljata mal-
importanza tal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima;

74. Jemmen li l-UE għandha tħares lejn modi kif jiġu introdotti kontrolli fil-kummerċ u l-
konsum ta' komoditajiet ta' riskju għall-foresti bħalma huma s-sojja, iż-żejt tal-palm, l-
ewkaliptu, iċ-ċanga, il-ġilda u l-kawkaw, filwaqt li jitqiesu t-tagħlimiet miksuba mill-
Pjan ta' Azzjoni FLEGT u r-Regolament tal-Injam u mill-miżuri tal-UE biex jiġu 
rregolati katini oħra ta' provvista sabiex tintemm jew tiġi evitata ħsara serja; jinnota li l-
elementi għas-suċċess ta' dawn l-isforzi jinkludu l-infurzar tat-traċċabbiltà u rekwiżiti 
obbligatorji ta' diliġenza dovuta tul il-katina tal-provvista kollha;

75. Jistieden lill-Bank Ewropew tal-Investiment itemm is-self għal proġetti ta' fjuwils fossili 
u jitlob lill-Istati Membri tal-UE jtemmu l-garanziji kollha ta' kreditu għall-
esportazzjoni għal proġetti ta' fjuwils fossili; jappella għal garanziji pubbliċi speċifiċi 
favur l-investimenti ekoloġiċi u tikketti u vantaġġi fiskali għall-fondi tal-investimenti 
ekoloġiċi u għall-ħruġ ta' bonds ekoloġiċi;

76. Jenfasizza l-importanza tal-implimentazzjoni tal-għan dinji dwar l-adattament u tal-
mobilizzazzjoni ta' fondi maġġuri ġodda għall-adattament fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; 
jitlob li l-UE u l-Istati Membri tagħha jimpenjaw ruħhom għal żieda sinifikanti fil-
finanzjament li jipprovdu għall-adattament; jirrikonoxxi l-ħtieġa ta' progress anke fil-
kwistjoni ta' telf u ħsara, li għaliha għandhom jiġu pprovduti riżorsi addizzjonali 
permezz ta' sorsi innovattivi ta' finanzi pubbliċi billi jintuża l-Mekkaniżmu 
Internazzjonali ta' Varsavja;

77. Jenfasizza l-ħtieġa ta' proġetti minn isfel għal fuq u mmexxija lokalment li jilħqu 
persuni u komunitajiet partikolarment vulnerabbli; jinnota li l-enfasi attwali fuq 
operazzjonijiet ta' taħlit u garanziji biex jiġi ffaċilitat l-investiment privat tiffavorixxi 
proġetti fuq skala kbira u jappella għal bilanċ xieraq fl-użu tal-fondi ta' assistenza;



78. Jinnota li l-industrija tal-avjazzjoni tiddependi ħafna fuq il-kumpens għal emissjonijiet 
ta' karbonju u li l-kumpens forestali huwa diffiċli li jitkejjel u impossibbli li jiġi 
ggarantit; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l- CORSIA u proġetti oħra bl-ebda mod ma 
jagħmlu ħsara lis-sigurtà alimentari, lid-drittijiet tal-art, lid-drittijiet tal-popli indiġeni 
jew lill-bijodiversità, u li dan il-prinċipju ta' kunsens ħieles u infurmat minn qabel ikun 
rispettat;

Ir-rwol tal-Parlament Ewropew

79. Jemmen, peress li jrid jagħti l-kunsens tiegħu għal ftehimiet internazzjonali u għandu 
rwol ewlieni fl-implimentazzjoni interna tal-Ftehim ta' Pariġi bħala koleġiżlatur, li hu 
jeħtieġ ikun parti integrali mid-delegazzjoni tal-UE; jistenna, għalhekk, li jitħalla 
jattendi l-laqgħat ta' koordinament tal-UE f'Katowice u li jkollu garanzija ta' aċċess 
għad-dokumenti preparatorji kollha malli jinfetħu n-negozjati;

o

o     o

80. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lis-Segretarjat tal-
UNFCCC, bit-talba li r-riżoluzzjoni tkun iċċirkolata lill-Partijiet Kontraenti kollha li 
mhumiex membri tal-UE.


