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Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (COP 17) f'Durban, 
fl-Afrika t'Isfel

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tal-20 ta' Diċembru 2005 mill-Kunsill u r-
rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri li ltaqgħu fi ħdan il-Kunsill, il-Parlament 
Ewropew u l-Kummissjoni dwar il-Politika tal-Iżvilupp tal-Unjoni Ewropea: "Il-
Konsensus Ewropew", u b'mod partikolari l-punti 22, 38, 75, 76 u 105 tagħha1,

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kumitat tal-Audit Ambjentali tal-House of Commons bit-
titolu "L-impatt tal-għajnuna barranija tar-Renju Unit fuq il-ħarsien tal-ambjent u fuq l-
adattament għat-tibdil fil-klima u t-trażżin tiegħu", ippubblikat fid-29 ta' Ġunju 2011,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Millennju tan-Nazzjonijiet Uniti tat-
8 ta' Settembru 2000, li fasslet l-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju (MDGs) bħala 
għanijiet stabbiliti b'mod konġunt mill-komunità internazzjonali biex jinqered il-faqar,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-25 ta' Ġunju 2009 dwar l-integrazzjoni 
tal-ambjent fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Nairobi tal-25-29 ta' Mejju 2009 dwar il-Proċess 
Afrikan għall-Ġlieda kontra t-Tibdil fil-Klima, 

A. billi r-Rapport tal-Iżvilupp Dinji tal-2010 stima li l-prezz inkrementali globali tal-
mitigazzjoni tat-trażżin u tal-adattament fil-pajjiżi foqra se jkun bejn USD 170 biljun u 
USD 275 biljun kull sena sal-2030, 

B. billi kwalunkwe ftehim dwar it-tibdil fil-klima għandu jqis il-proċessi eżistenti ta' żvilupp 
kemm fil-livell internazzjonali (jiġifieri l-MGDs u d-Dikjarazzjoni ta' Pariġi dwar l-
effettività tal-għajnuna) kif ukoll fil-livell nazzjonali (Proġetti ta' Azzjoni Nazzjonali ta' 
Adattament),

C. billi l-għajnuna tal-UE għandha tgħin lill-pajjiżi li qed żviluppaw ineħħu gradwalment l-
iżvilupp b'livell għoli ta’ użu tal-karbonju u jibnu infrastruttura b'użu baxx tal-karbonju, u 
billi l-għajnuna tal-UE għandha tappoġġja wkoll l-iżvilupp ekonomiku lokali, l-impjiegi 
ħodor u t-tnaqqis tal-faqar u m'għandhiex tkun marbuta man-negozji Ewropej jew tintuża 
biex tissussidjahom, 

D. billi l-iskala attwali tas-self tal-Bank Dinji bħala sostenn għall-ġenerazzjoni tal-enerġija 
permezz tal-fjuwils fossili trid tkun konformi mal-objettiv tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b'effett ta' serra,

E. billi l-membri parlamentari, speċjalment dawk mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw, jista' u 
                                               
1 ĠU C 46, 24.2.2006, p. 1.
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għandu jkollhom irwol kruċjali f'din l-aġenda, billi jiżguraw ir-responsabilità u l-effettività 
tal-gvern kif ukoll billi jipprovdu rabta importanti ta' għarfien mal-kostitwenti, ladarba ż-
żewġ aspetti huma importanti biex jiżguraw il-kapaċità ta' rkupru ta' pajjiż meta dan 
iħabbat wiċċu ma’ tibdil fil-klima,

F. billi l-mekkaniżmi finanzjarji eżistenti huma kumplessi u frammentati; billi l-impenn li 
jingħata 0.7% tal-PNG għall-ODA sabiex jintlaħqu l-MDGs għadu ma ġiex irrispettat 
mill-biċċa l-kbira tal-pajjiżi donaturi; u billi l-mekkaniżmi finanzjarji tal-UNFCCC 
jiddependu fuq kontribuzzjonijiet volontarji minn donaturi;

G. billi t-titjib fil-governanza tal-foresti huwa rekwiżit fundamentali għal tnaqqis dejjiemi 
tad-deforestazzjoni; u billi hemm bżonn li n-negozjati dwar il-klima jirriflettu esperjenzi 
mgħoddija biex jiġu indirizzati l-problemi tad-deforestazzjoni u tad-degradazzjoni tal-
foresti, bħall-Pjan ta' Azzjoni FLEGT tal-UE, maħsub biex jitnaqqas il-qtugħ illegali tas-
siġar billi tiġi indirizzata l-governanza tal-foresti,

H. billi għandha titwaqqaf sistema komuni biex timmoniterja l-medda kollha ta' 
finanzjamenti disponibbli, biex jiġu ffinanzjati miżuri ta' adattament, bil-għan li jiġi żgurat 
li jkun hemm sistema responsabbli u trasparenti ta' finanzjament,

1. Ifakkar li l-pajjiżi foqra huma l-aktar vulnerabbli għall-impatti tat-tibdil fil-klima u huma l-
anqas kapaċi li jadattaw;

2. Ifakkar li l-flussi finanzjarji attwali dedikati għall-klima lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
minkejja li qed jikbru, ikopru biss parti żgħira (anqas minn 5%) tal-ammonti li huma 
stmati li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw ikollhom bżonn matul diversi għexieren ta' snin;

3. Jinsisti dwar il-ħtieġa li f'Durban tinbena infrastruttura finanzjarja koerenti għall-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima, b'mod partikulari biex jiġi ggarantit li ma jkun hemm l-ebda 
lakunafinanzjarja wara l-2012; jenfasizza, f'dan il-kuntest, li jinħtieġu kemm riżorsi ġodda 
(jiġifieri t-Taxxa fuq it-Tranżazzjonijiet Finanzjarji, il-ħruġ ta' Drittijiet Speċjali ta' Ġbid, 
il-levies li jikkonċernaw it-tbaħħir/l-avjazzjoni, eċċ.) kif ukoll mekkaniżmi effettivi ta' 
kunsinna;

4. Huwa favur it-twaqqif ta' mekkaniżmu ta' konformità li jiżgura r-rispett aktar effettiv tal-
impenji meħuda fir-rigward tat-tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra, finanzjament, 
teknoloġija u bini ta' kapaċità; 

5. Jistieden lid-donaturi jwegħdu ammonti ta' fondi biex ifornu mill-ġdid il-Fond Globali 
għall-Ambjent u, fi ħdan dan il-qafas, ikomplu jagħtu prijorità għolja lill-pajjiżi Afrikani u 
biex jallokaw riżorsi finanzjarji bbażati fuq il-ħtiġijiet u l-prijoritajiet tal-pajjiżi; 

6. Jinkuraġġixxi t-twaqqif ta' fond biex jippremja jew jipprovdi inċentivi għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet permezz ta' prattiki sostenibbli tal-immaniġġjar tal-art, inklużi l-
konservazzjoni tal-foresti, l-immaniġġjar sostenibbli tal-foresti, l-evitar tad-
deforestazzjoni, l-afforestazzjoni u l-agrikultura sostenibbli;

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri tal-UE jibnu rabtiet aħjar bejn l-MDGs u t-
tibdil fil-klima billi jinkorporaw l-impatti tat-tibdil fil-klima, u l-adattamenti għalih, fil-



PE473.901v02-00 4/5 RE\880243MT.doc

MT

proġetti u l-programmi maħsuba biex jintlaħqu l-MDGs, u fl-istrateġiji usa' kollha għat-
tnaqqis tal-faqar u għall-politiki ta' żvilupp; f'dan il-kuntest, iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
ttejjeb l-istrument ta' rappurtaġġ finanzjarju tagħha biex tiffaċilita l-analiżi tal-impenji tal-
UE li jirrigwardaw il-klima kif ukoll biex ittejjeb l-inklużjoni tal-perspettiva tal-klima fil-
politiki ta' żvilupp tagħha; 

8. Iħeġġeġ it-twaqqif ta' qafas istituzzjonali li jindirizza l-aspetti kollha tal-iżvilupp u t-
trasferiment teknoloġiku billi, partikularment, jagħti attenzjoni speċjali fuq l-hekk imsejħa 
Teknoloġija Adegwata (Appropriate technology - AT) li hija mfassla b'kunsiderazzjoni 
speċjali tal-aspetti ambjentali, etiċi, kulturali, soċjali, politiċi u ekonomiċi tal-komunità li 
għaliha tkun maħsuba; il-ħolqien ta' puls tal-privattivi fejn għadd ta' privattivi miżmuma 
minn diversi entitajiet, bħal kumpaniji, universitajiet jew istituti ta' riċerka, jitpoġġew 
għad-dispożizzjoni ta' oħrajn f'pul komuni għall-produzzjoni jew l-iżvilupp ulterjuri tar-
riċerka; u d-dritt li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw jużaw bis-sħiħ il-flessibilitajiet tat-TRIPS;

9. Ifakkar li l-finanzjament pubbliku biss huwa kruċjali biex jintlaħqu l-komunitajiet l-aktar 
vulnerabbli, li qed jitħabtu biex jadattaw għat-tibdil fil-klima, u biex il-pajjiżi foqra jiġu 
megħjuna jadottaw strateġiji ta' żvilupp sostenibbli; jenfasizza wkoll li l-Kummissjoni u l-
gvernijet tal-Istati Membri jridu jiżguraw li dan il-finanzjament ikun apparti mill-objettivi 
eżistenti ta' għajnuna, b'konformità mal-Artikolu 4.3 tal-UNFCCC; jistieden lill-
Kummissjoni tipprevedi, skont il-Pjan ta' Azzjoni ta' Bali ta' Diċembru 2007, kriterji ta' 
"finanzjament addizzjonali favur il-klima" b'mod li jista' jitkejjel, jiġi rrappurtat u jiġi 
vverifikat;

10. Jinnota l-potenzjal enormi tal-enerġija li tiġġedded f'ħafna pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw; 
jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jimplimentaw il-proġetti tal-enerġija li 
tiġġedded fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u jipprovdu teknoloġija, għarfien espert u 
investiment;

11. Ifakkar li l-prinċipju ta' min iniġġes iħallas għandu l-għan li jħalli effett pożittiv biex 
jitnaqqas it-tniġġis, madankollu hemm diffikultajiet biex jiġi implimentat fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw; iħeġġeġ, għaldaqstant, sabiex il-finanzjament favur il-klima għall-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw jindirizza din il-kwistjoni b'aktar dettall;

Ifakkar li sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet mid-deforestazzjoni u mid-degradazzjoni tal-foresti, 
jeħtieġ li naqilbu mill-proċess dejjaq tal-kwantifikazzjoni tal-flussi tal-karbonju tal-foresti 
għal approċċ usa', li jinkludi l-identifikazzjoni tal-fatturi diretti u fundamentali li jwasslu 
għad-deforestazzjoni, skont proċess konsultattiv li jkun jixbah lill-proċess konsultattiv tal-
Ftehim ta' Sħubija Volontarja;

13. Jistieden ukoll lill-UE biex tiżgura li r-REDD+ ikun jinkludi mekkaniżmi ta' salvagwardja 
li jiżguraw li d-drittijiet tal-popli li jgħixu fil-foresti ma jkunux miksura u li jitwaqqaf 
b'mod effiċjenti t-telf tal-foresti; b'mod partikulari, jinsisti li r-REDD+ m'għandux 
jipperikola l-progress li twettaq s'issa permezz tal-FLEGT (Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade), speċjalment fir-rigward tal-governanza, tal-kjarifika u tal-
għarfien tal-użanzi tad-drittijiet tal-art;

Huwa tal-fehma li l-mekkaniżmu ta' finanzjament għar-REDD għandu jkun ibbażat fuq 
kriterji ta' prestazzjoni, inkluż dwar il-governanza tal-foresti, u jqis l-objettivi tal-Pjan 
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Strateġiku għall-Bijodiversità 2011, li dwaru kien hemm qbil fis-CBD COP 10 f'Nagoya;

15. Jistieden lill-Bank Dinji jiżgura li l-portafoll tiegħu jkun "intelliġenti mil-lat ta' klima";

16. Iqis li, sabiex din il-kwistjoni tiġi indirizzata sewwa, jeħtieġ li jkun hemm riċerka 
adegwata dwar il-migrazzjoni b'riżultat tat-tibdil fil-klima.


