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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-impenn meħud mill-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri tagħha u l-Islanda skont l-"Emenda 
ta' Doha", biex bejn l-2013 u l-2020 jillimitaw l-emissjonijiet tal-gassijiet serra medji annwali 
tagħhom għal 80 % tal-emissjonijiet tas-sena bażi tagħhom, hu kkunsidrat bħala insuffiċjenti 
fid-dawl tal-konsensus li qiegħed jikber dwar it-tisħin globali kkawżat mill-bniedem. 

Dan ir-rapporteur jinnota li l-Istati Uniti qatt ma rratifikaw il-Protokoll ta' Kjoto, il-Kanada 
m'għadhiex parti mill-Protokoll u l-Ġappun, in-New Zealand u l-Federazzjoni Russa, ma 
ħadux objettiv għat-tieni perjodu ta’ impenn. Biex tinbena fiduċja fin-negozjati 
internazzjonali bejn pajjiżi żviluppati u dawk li qed jiżviluppaw, hu kruċjali għalhekk li l-UE 
tirrispetta l-impenji tagħha u tiżgura l-kontinwità tal-qafas legali internazzjonali vinkolanti.

Minkejja dan kollu, l-Emenda ta' Doha tippreżenta elementi pożittivi, bħal pereżempju l-
aġġustament awtomatiku ta' objettiv ta' Parti biex tevita żieda fl-emissjonijiet tagħha 'l fuq 
mill-medja tagħha ta' emissjonijiet tal-passat u l-fatt li l-proċess għaż-żieda tal-ambizzjoni jsir 
ħafna eħfef. Huwa pożittiv ukoll il-konsensus tal-Partijiet għall-Konvenzjoni biex jadottaw 
riżultat kondiviż b'valur legali skont il-Konvenzjoni applikabbli għall-Partijiet kollha sa mhux 
aktar tard mill-2015, li għandha tidħol fis-seħħ u tiġi implimentata mill-2020.

Ir-rapporteur jemmen li d-diplomazija marbuta mal-klima, inkluż l-aspett ta' sigurtà fil-klima, 
għandha tkun parti integrali tal-politika barranija tal-UE u l-impenn għall-emenda ta' Doha 
għandu jitqiegħed fost il-prijoritajiet waqt il-laqgħat bilaterali ma' pajjiżi terzi u b'mod 
partikolari fil-qafas tas-summits kollha mas-sħab strateġiċi tal-UE li għadhom ma 
addottawhiex. 

***********

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u 
s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jipproponi li l-Parlament jagħti l-
kunsens tiegħu. 
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