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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. Jagħraf ir-responsabbiltà storika tal-UE u ta’ emittenti maġġuri oħrajn tal-gassijiet b’effett 
ta’ serra (GHG) fir-rigward tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u l-persuni żvantaġġati, 
speċjalment in-nisa, li huma l-vittmi ewlenin tat-tibdil fil-klima; jiġbed l-attenzjoni għall-
ħtieġa li tiġġedded it-tmexxija tal-UE fin-negozjati internazzjonali dwar il-klima sabiex 
jintlaħaq ftehim vinkolanti ambizzjuż fil-UNFCCC f’Pariġi fl-2015, ibbażat fuq proċess 
ta’ qsim tal-isforzi ekwu; jenfasizza li sabiex tkun kredibbli f’dan ir-rwol ta’ tmexxija u 
tinkoraġġixxi l-pajjiżi kollha biex iressqu wegħdiet dwar tnaqqis tal-emissjonijiet, l-UE 
għandha l-ewwel terġa’ tagħti spinta lill-isforzi li tnaqqas l-emissjonijiet tagħha, bl-
objettiv li jintlaħqu l-ogħla livelli tal-medda tat-80-95 % li huwa l-għan tagħha għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet GHG sal-2050;

2. Jirrikonoxxi li skont l-aħħar rapporti xjentifiċi mill-IPCC, il-ħin preskritt għall-azzjoni 
globali qed jispiċċa malajr u li l-ispiża ta’ nuqqas ta’ azzjoni hija bosta drabi akbar mill-
ispiża ta’ azzjoni klimatika bikrija; jesprimi allarm li l-impatti tal-klima għandhom il-
potenzjal li jreġġgħu lura l-progress reċenti li sar fir-rigward tal-kisba tal-Għanijiet ta' 
Żvilupp tal-Millennju, jistgħu jżidu l-ġuħ globali b’10-20 % sal-2050 u diġà qed iwasslu 
għal telf ta’ ħajjiet u għajxien fl-ifqar u fl-aktar pajjiżi vulnerabbli;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun żgurat, bħala prijorità, li pajjiżi żviluppati jaqtgħu huma l-
ewwel u malajr l-emissjonijiet tagħhom stess u jipprovdu flussi finanzjarji meħtieġa lill-
pajjiżi li qed jiżviluppaw għall-adattament u l-mitigazzjoni; Iwissi, madankollu, kontra l-
użu minflok ta’ mekkaniżmi ta’ kumpens bħall-Mekkaniżmu għal Żvilupp Nadif (CDM) 
meta jiġi kkunsidrat li dawn il-mekkaniżmi ma jkunux urew li huma għodod effettivi għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra, u li jdewmu l-bidla strutturali 
essenzjali fl-ekonomiji tal-pajjiżi żviluppati;

4. Jirrikonoxxi l-għan internazzjonali miftiehem tal-klima li t-tisħin medju globali jinżamm 
taħt iż-żieda ta’ 2 gradi Celsius ’il fuq mil-livell preindustrijali;

5. Jistieden lill-Istati Membri jadotta tliet miri vinkolanti għall-2030, i.e. tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-GHG b'tal-anqas 50 % anqas mil-livelli tal-1990, sehem tal-enerġija 
rinnovabbli għa’ tal-anqas 40 % u żieda għal tal-anqas 30 % tal-effiċjenza tal-enerġija;
ifakkar li kemm l-effiċjenza enerġetika kif ukoll l-użu tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli 
jnaqqsu l-emissjonijiet GHG u għalhekk jiffaċilitaw il-kisba ta’ objettiv għall-GHG tal-
UE ta’ tal-anqas 50 %;

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jneħħu gradwalment is-sussidji u l-
għajnuniet mill-istat kollha għall-fjuwils fossili u għall-enerġija nukleari u sabiex 
jiffinalizzaw is-suq intern tal-elettriku b'mod li minnu tibbenefika l-enerġija rinnovabbli;

7. Jenfasizza l-ħtieġa li titnaqqas il-marka tal-karbonju tas-settur tat-trasport; jieħu nota, 
f’dan ir-rigward, li xi l-bijofjuwils mhux qed jissodisfaw l-aspettattivi fir-rigward tat-
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tnaqqis tal-emissjonijiet GHG, jistgħu jikkontribwixxu għaż-żieda fil-prezzijiet tal-ikel 
minħabba li jikkompetu għall-art, u jistgħu jheddu l-aċċess għal riżorsi vitali, fosthom l-
art u l-ilma, ta’ komunitajiet lokali u indiġeni fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; huwa tal-
fehma li sabiex jiġu evitati impatti negattivi fuq id-dritt għall-ikel, l-inċentivi pubbliċi 
għall-produzzjoni ta’ bijofjuwils ibbażati fuq l-għelejjel (bħall-objettivi vinkolanti tal-UE 
ta’ 10 % għall-enerġija rinnovabbli fit-trasport jew is-sussidji) għandhom jitnaqqsu u 
jitneħħew mhux aktar tard mill-2020; jappella, b’mod partikolari, għal miżuri effettivi 
biex jipprevjenu li l-produzzjoni tal-bijomassa għall-enerġija jkollha impatti soċjali u 
ambjentali dannużi għas-swieq Ewropej;

8. Jenfasizza l-ħtieġa li jitnaqqas il-konsum tal-enerġija fis-settur tat-trasport, peress li huwa 
probabbli li jsir dejjem aktar diffiċli li jintlaħaq b’mod sostenibbli l-objettiv perċentwali 
għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli jekk id-domanda globali għall-enerġija għat-trasport 
tkompli tiżdied;

9. Jenfasizza l-ħtieġa ta’ rikonċiljazzjoni bejn l-għanijiet ta’ żvilupp u dawk tat-tibdil fil-
klima; jenfasizza li t-tibdil fil-klima jhedded il-kapaċità ta’ reġjuni sħaħ li jitimgħu lilhom 
infushom, u b’hekk dan juri l-irbit bejn l-għan tal-eradikazzjoni tal-faqar globali li fuqu 
huma bbażati l-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju (MDGs) u l-proċess tal-Għanijiet ta’ 
Zvilupp Sostenibbli (SDGs) li tnieda mill-Konferenza Rio +20; jagħmel appell biex dawn 
iż-żewġ proċessi jkunu integrati f'qafas ġenerali uniku wara l-2015;

10. Ifakkar fl-impenji tal-UE skont il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil 
fil-Klima, li tappoġġja l-isforzi tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, speċjalment dawk l-anqas 
żviluppati, biex irażżnu u jadattaw għat-tibdil fil-klima u jsaħħu r-reżiljenza permezz tal-
bini tal-kapaċità, l-investiment fir-riċerka, it-trasferiment tat-teknoloġija u l-
kontribuzzjonijiet għall-Fond Ekoloġiku għall-Klima (GCF), li għandu b’urġenza jsir 
kompletament operattiv;

11. Jenfasizza r-rwol determinanti tal-finanzjamenti biex jippermettu lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw jieħdu azzjoni klimatika ambizzjuża; għalhekk, jinsisti fuq il-ħtieġa li tinbena 
struttura finanzjarja koerenti għat-tibdil fil-klima; jappella għal sforzi akbar mill-Istati 
Membri biex jgħinu sabiex jitwettaq l-impenn magħmul mill-pajjiżi żviluppati li jagħtu 
tal-anqas USD 100 biljun fis-sena f’finanzjament għall-klima, apparti l-impenn li jkun 
allokat 0.7 % tal-Introjtu Nazzjonali Gross (ING) bħala Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp, 
sal-2020;

12. Jenfasizza l-fatt li n-nisa fil-pajjiżi l-anqas żviluppati huma dawk li l-aktar iġorru 
responsabbiltajiet fis-setturi mhedda mill-tibdil fil-klima; jenfasizza l-importanza u l-
ħtieġa għal analiżi tas-sessi u l-inklużjoni ta’ perspettiva tas-sessi fil-programmi ta’ 
azzjoni kollha għall-mitigazzjoni jew l-adattazzjoni tat-tibdil fil-klima, u t-tnaqqis fir-
riskju tad-diżastri li huma ffinanzjati mill-UE jew mill-Istati Membri;

13. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi indirizzat l-impatt li dejjem qed jikber ta’ emissjonijiet minn linji 
tal-ajru fuq it-tibdil fil-klima; jiddispjaċih, għalhekk, mill-fatt li l-UE kellha tiffriża 
temporanjament l-implimentazzjoni tal-iskema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet għal 
titjiriet lil hinn mill-UE; jenfasizza l-ħtieġa għal Skema għan-Negozjar ta' Emissjonijiet 
(ETS) aktar mifruxa u tiffunzjona aħjar li tipprovdi objettivi tal-klima effiċjenti u inċentivi 
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effettivi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet GHG, tiżgura prezz sinifkanti għas-CO2 u tirrifletti 
l-kosts reali tal-fjuwils fossili; jenfasizza li l-ammont totali ta’ krediti tal-karbonju għandu 
jonqos gradwalment biex tintlaħaq in-newtralità tal-klima sas-sena 2050; iqis li huwa 
essenzjali li jiżdied aktar il-finanzjament tal-klima u li jitwarrab, fi ħdan il-mandat tal-
ETS, perċentwal tad-dħul mill-irkantar bħala finazjament tal-klima għal GCF totalment 
operattiv;

14. Jinnota li rapport riċenti mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent sab li bejn l-1990 u l-2012 
l-UE naqqset l-emissjonijiet tagħha bi 18 %, li huwa viċin l-objettiv ta’ tnaqqis fl-
emissjonijiet ta’ 20 % sal-2020; jistieden, għalhekk, lill-mexxejja Ewropej biex iżidu l-
objettiv attwali tal-klima tal-2020 għal 30 %, sabiex jiġi evitat in-nuqqas ta’ azzjoni matul 
il-perjodu li fadal sal-2020.
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