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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-White Paper tal-Kummissjoni bit-titlu "L-adattament għat-tibdil fil-klima: Lejn 
Qafas Ewropew għall-azzjoni"
(2009/2152(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni bit-titlu ‘L-adattament għat-tibdil fil-klima: 
Lejn Qafas Ewropew għall-azzjoni’ (COM(2009)0147),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta’ April 2008 dwar Nadattaw għall-bidla klimatika 
fl-Ewropa — alternattivi għall-azzjoni tal-UE 1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta’ Frar 2009 dwar l-2050: Il-Ġejjieni jibda llum –
Rakkomandazzjonijiet għal politika tal-UE integrata fil-ġejjieni dwar il-bidla fil-Klima2,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima 
(UNFCCC) u l-Protokoll ta’ Kyoto għall-UNFCCC,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u 
l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, il-Kumitat għat-Trasport u t-
Turiżmu, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Kumitat għas-Sajd (A7-0000/2009),

A. billi t-tisħin globali u t-tibdil fil-klima huma rikonoxxuti bħala theddidiet serji ħafna, 

B. billi l-effetti tat-tibdil fil-klima se jħallu impatti ekonomiċi u soċjali sinifikanti, 

C. billi anke jekk id-dinja tirnexxilha tillimita u tnaqqas l-emissjonijiet tal-gass b’effett serra, xorta 
teħtieġ sforzi ta’ adattament sinifikanti biex tindirizza l-impatti li ma jistgħux ikunu evitati,

D. billi l-impatti tat-tibdil fil-klima se jaffettwaw reġjuni Ewropej b'modi differenti u fi gradi 
differenti ta’ severità,

1. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-White Paper imsemmija hawn fuq;

2. Jaqbel mal-għan tal-Qafas ta' Adattament propost tal-UE, i.e. li jtejjeb il-kapaċità tal-UE li tilqa’ 
għall-impatt tat-tibdil fil-klima;

3. Jenfasizza l-importanza li jkun integrat l-adattament fil-politiki kollha tal-UE; 

L-iżvilupp tal-bażi tal-għarfien

4. Jaqbel mal-fehma tal-Kummissjoni li hemm ħtieġa ta’ aktar tagħrif dwar l-impatti tat-tibdil fil-
klima, sabiex l-informazzjoni li tirriżulta mill-istħarriġ tkun tista’ tiġi mxerrda bl-akbar mod 

                                               
1 ĠU C 247 E, 15.10.2009, p. 41.
2 Testi Adottati, P6_TA(2009)0042.
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possibbli u, konsegwentement, ikunu żviluppati miżuri ta’ adattament xierqa; 

5. Jenfasizza li għandhom jissaħħu l-isforzi tar-riċerka, fil-qafas tas-Seba' Programm ta’ Qafas 
attwali u l-programmi qafas għar-riċerka futuri, sabiex ikunu indirizzati nuqqasijiet attwali fit-
tagħrif u jkunu żviluppati modalitajiet u tekniki għall-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-klima; 

6. Jenfasizza l-ħtieġa ta’ aktar riċerka sabiex isir modellar xieraq fil-livelli reġjonali u lokali, kif 
ukoll il-ħtieġa li tkun definita l-kapaċità ta’ adattament fit-territorju tal-UE; 

7. Hu tal-fehma li l-Kummissjoni għandha tiżgura li l-Mekkaniżmu ta' Ċentru ta' Skambju ta' Tagħrif 
ma jsirx superfluwu minħabba l-eżistenza ta’ sistemi oħra bħas-Sistema tal-Informazzjoni 
Ambjentali Kondiviża (SEIS) u l-Monitoraġġ Globali għall-Ambjent u s-Sigurtà (GMES), anzi 
dan għandu jżid il-valur fil-preparazzjoni tal-UE li tippjana, tiffinanzja u timplimenta pjanijiet 
xierqa ta’ adattament; 

L-integrazzjoni tal-adattament fil-politiki tal-UE

L-ilma

8. Jinsab partikolarment imħasseb dwar l-ilma, minħabba li t-tibdil fil-klima se jkollu impatt 
sinifikanti fuq il-kwantità u l-kwalità tal-ilma;

9. Jenfasizza li ammont kbir ta’ ilma fl-UE jista’ jkun salvat permezz ta’ ġestjoni aktar effiċjenti tal-
ilma;  

10. Jenfasizza l-importanza li l-adattament ikun integrat b’mod sħiħ fil-Pjanijiet Amministrattivi tal-
Baċiri tax-Xmajjar bi qbil mal-linji gwida maħruġa fit-30 ta’ Novembru 2009;

11. Jenfasizza l-importanza tal-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Għargħar1 li tipprovdi 
mekkaniżmu komprensiv biex ikunu evalwati u sorveljati r-riskji akbar ta’ għargħar minħabba t-
tibdil fil-klima u biex ikunu żviluppati metodi ta’ adattament; 

Il-biedja

12. Jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ ir-reżistenza tal-ekosistemi agrikoli bl-użu aktar sostenibbli tar-
riżorsi naturali, b’mod partikolari l-ilma u l-ħamrija; 

13. Iqis li l-politika komuni agrikola għandha rwol ċentrali fil-kontribuzzjoni għall-adattament; 

Il-ħamrija 

14. Hu tal-fehma li direttiva dwar il-ħamrija għandha tkun għodda essenzjali għall-adattament, b’mod 
partikolari bħala reazzjoni għar-riskju tat-tnaqqis tal-kwalità tal-ħamrija u d-deżertifikazzjoni; 
għalhekk iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex iħabirku ħalli tiġi adottata direttiva dwar il-ħamrija;   

Is-saħħa u l-politiki soċjali

                                               
1 Direttiva 2007/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2007 dwar  il-valutazzjoni u l-
immaniġġjar tar-riskji tal-għargħar (ĠU L 288, 6.11.2007, p. 27).
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15. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposti tal-Kummissjoni biex ikunu żviluppati linji gwida u mekkaniżmi 
ta’ sorveljanza dwar l-impatt tat-tibdil fil-klima fuq is-saħħa sal-2011; jenfasizza ż-żieda fir-
riskju tal-propagazzjoni ta’ mard trasmess mill-insetti; 

16. Jinnota li l-impatti tat-tibdil fil-klima fuq is-saħħa x’aktarx li se jolqtu l-aktar il-komunitajiet li 
għandhom nuqqasijiet soċjali u ekonomiċi u l-popolazzjonijiet l-aktar fqar; iqis bħala essenzjali li 
jkunu kkunsidrati l-miżuri ta’ adattament fil-kuntest tal-inugwaljanzi tas-saħħa; 

17. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżviluppa metodu komprensiv fir-rigward tal-involviment tal-
industrija tal-assigurazzjoni fl-għarfien tar-riskju u l-qsim tar-riskju; 

L-infrastruttura

18. Jenfasizza li l-investimenti għal perjodu medju u għal perjodu twil ta’ żmien fi proġetti ta’ 
infrastruttura għandhom iqisu sew il-previżjonijiet tal-kundizzjonijiet klimatiċi tal-ġejjieni, 
filwaqt li jżommu ċerta flessibilità; 

19. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun żgurat li bħala parti mill-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali, il-permessi 
kollha tal-bini u l-pjanijiet urbani jqisu xenarji differenti ta’ adattament; 

20. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżviluppa metodoloġiji ta’ proġetti ta’ infrastruttura ‘li jifilħu 
għat-tibdil fil-klima’ malajr kemm jista’ jkun;

Il-bijodiversità

21. Minħabba li n-NATURA 2000 tifforma l-pilastru ċentrali tal-isforzi tal-politika tal-UE li jħarsu l-
ekosistemi f’kundizzjonijiet klimatiċi li qed jinbidlu, jitlob sabiex ikun hemm ġestjoni attiva tas-
siti NATURA 2000, b’finanzjament xieraq mill-Istati Membri, sabiex l-ispeċijiet ikunu jistgħu 
jimmigraw u jsalvaw meta jinbidlu l-kundizzjonijiet klimatiċi;

Il-wirt kulturali 

22. Jenfasizza l-importanza li jkunu żviluppati miżuri ta’ adattament li jikkunsidraw sew l-aspetti 
kollha tal-wirt kulturali Ewropew;

L-istruttura u l-governanza

23. Jenfasizza l-ħtieġa li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jkunu rikonoxxuti bħala parteċipanti ta’ 
importanza ċentrali fil-ġlieda kontra l-effetti ħżiena tat-tibdil fil-klima; 

24. Jenfasizza l-importanza li jkun hemm livell xieraq ta’ intervent sabiex jintlaħaq il-massimu tal-
effikaċja tal-miżuri implimentati; 

25. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex meta jindirizzaw l-adattament jinkoraġġixxu 
approċċ koordinat sabiex tkun garantita l-koeżjoni territorjali fl-UE kollha; 

Il-finanzjament

26. Jenfasizza li l-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss għandu, meta mqabbel ma’ dak attwali, jagħti 
importanza akbar lit-tibdil fil-klima, u b’mod partikolari lill-miżuri ta’ adattament, filwaqt li 
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jiżgura li l-fondi meħtieġa jkunu disponibbli; 

27. Jitlob sabiex ir-riformi futuri tal-fondi strutturali jagħtu prijorità lit-tibdil fil-klima, b’mod 
partikolari l-adattament; 

28. Iħeġġeġ lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex jerġgħu jattivaw il-proċess ta’ reviżjoni tar-
Regolament tal-Fond ta’ Solidarjetà (EUSF)1, li jagħmilha possibbli li tkun indirizzata l-ħsara 
kkawżata minn diżastri naturali u dik magħmula mill-bniedem b’mod aktar effettiv, flessibbli u 
fil-ħin; 

29. Jenfasizza li parti sostanzjali mid-dħul finanzjarju ġġenerat mill-bejgħ bl-irkant tal-kwoti fl-
iskema Komunitarja tal-iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet tal-gass b’effett serra (UE ETS), li 
tinkludi l-irkant għall-avjazzjoni u t-trasport marittimu, għandha tkun assenjata biex tippermetti 
lill-Istati Membri u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw li jadattaw għat-tibdil fil-klima; 

Il-Grupp ta’ Tmexxija dwar l-impatt u l-adattament

30. Jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni li twaqqaf grupp ta’ tmexxija dwar l-impatt u l-adattament; 
jitlob lill-Kummissjoni sabiex tiżgura li dan il-grupp jinkludi rappreżentanti tal-Parlament bħala 
osservaturi; 

Ir-rapport ta’ progress tal-Kummissjoni

31. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex sal-2012 tgħaddi rapport lill-Parlament Ewropew dwar il-progress 
li jkun sar biex tkun implimentata l-White Paper imsemmija hawn fuq; 

0

0      0

32. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

                                               
1 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 tal-11 ta’ Novembru 2002 li jistabbilixxi l-Fond ta’ Solidarjetà 
tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 311, 14.11.2002, p. 3).



PR\799168MT.doc 7/7 PE430.965v01-00

MT

NOTA SPJEGATTIVA

L-impatti ewlenin tat-tibdil fil-klima jistgħu jinġabru f'inqas jiem ta’ xita imma bi 
preċipitazzjonijiet aktar intensi, f’ammonti inqas ta’ ħalbiet tas-silġ u f’aktar perjodi ta' nixfa.

Dan iħalli impatt dirett fuq il-ġeografija tal-art, iżid il-proċess tal-erożjoni tal-ħamrija u r-
riskju tal-għargħar, filwaqt li jnaqqas il-ħalbiet tas-silġ, u b’hekk ifixkel il-kapaċità tal-
akwiferi ta’ taħt l-art milli jerġgħu jimtlew b’mod indipendenti. Il-prattiki attwali tal-ġestjoni 
tal-ilma jipprovdu dimostrazzjoni importanti dwar ir-raġuni li minħabba fiha neħtieġu 
nadattaw il-metodi tagħna dwar il-ġestjoni attwali tar-riżorsi. Ix-xita jeħtieġ li tinżamm fejn 
taqa’ għall-akbar tul ta’ żmien possibbli filwaqt li l-korpi tal-ilma għandhom ikunu adattati 
biex ikunu jistgħu jtawlu ż-żmien li fih iżommu l-ilma, minħabba ż-żieda fir-riskji marbuta 
ma’ għargħar għal għarrieda. Il-baċiri tax-xmajjar jeħtieġ li jkunu ġestiti b’mod adegwat, 
b’kaskati kkawżati minn din it-tip ta’ ġestjoni jkunu utilizzati għall-ġenerazzjoni tal-elettriku. 
Perjodi itwal ta’ nixfa jżidu r-riskju ta’ nirien tal-foresti. F’dan il-każ, l-adattament jikkonsisti 
fit-tnaqqis tal-potenzjal ta’ nirien permezz tat-tneħħija ta’ materjal żejjed mill-foresta, li min-
naħa tiegħu inaqqas l-okkorrenza u l-ħeffa li biha jinbdew in-nirien. Fil-fatt, kontribut 
importanti għall-kapaċità ta’ adattament jiġi mill-isfruttar tal-foresti u tar-residwi tal-
bijomassa agrikola. Il-miżuri ta’ adattament huma fundamentali sabiex jiġu indirizzati l-isfidi 
dinamiċi tat-tibdil fil-klima, filwaqt li wkoll itejbu l-kapaċitajiet ta’ sikurezza u tas-servizz tal-
Unjoni Ewropea. Il-makroadattament hu kompitu fundamentali li se jippermetti li ntejbu s-
sistemi ta’ ġestjoni tagħna ta’ emerġenza billi ngħaqqdu flimkien l-osservazzjonijiet mis-
satellita u dawk mill-art għal tbassir għall-immedjat (nowcasting) ta’ avvenimenti gravi u, 
filwaqt li l-makroadattament għandu x’jaqsam mal-mitigazzjoni, dan ma jidentifikax ruħu 
magħha.

Din il-White Paper, madankollu, hi biss xogħol preparatorju li għandu l-għan li jagħti qafas 
ta’ politika wiesa’ li minnu jistgħu, aktar tard, ikunu żviluppati l-pjanijiet u l-istrateġiji 
meħtieġa. Definit permezz ta’ din l-intenzjoni, ir-rapport ta’ inizjattiva tagħna ma fihx 
referenzi speċifiċi dwar ħafna dettalji ta’ għadd ta’ oqsma ta’ politika imma jiġbor il-punti 
prinċipali ta’ metodu ta’ strateġija ġenerali dwar iż-żieda fir-reżistenza tal-UE għall-impatti 
tat-tibdil fil-klima. Meta l-pjanijiet ta' politika speċifiċi jkunu elaborati ċertament ikun hemm 
spazju għal analiżi fil-fond, speċjalment dwar l-aspett finanzjarju. Il-fondi, infatti, jistgħu 
jkunu definiti biss meta jkun hemm idea ċara ta’ dak li għandu jinkiseb. Il-punti ewlenin ta’ 
strateġija komprensiva ta’ adattament għandhom ikunu: enfasi fuq il-komunikazzjoni (il-ġbir 
u t-tqassim ta’ data lil netwerks nazzjonali u lokali relevanti) inkluż fehim ċar ta’ kif l-isforzi 
ta’ adattament għandhom jinqasmu fuq il-bażi tal-kapaċitajiet ta' adattament nazzjonali, 
reġjonali u lokali u l-footprint territorjali; iffukar fuq struttura ta’ governanza tajba għal 
effikaċja ta’ politika vera; l-integrazzjoni tal-politika tal-adattament tal-klima fil-politiki l-
oħra kollha tal-UE. Għal politika daqshekk importanti bħall-adattament, id-dimensjoni 
territorjali m’għandhiex tibqa’ aktar objettiv imma ssir dimensjoni operattiva; għalhekk il-
problema kruċjali hi l-ġestjoni tal-art u l-ippjanar koerenti tagħha. Xi suġġerimenti għall-
White Paper juru l-ħtieġa li tkun indirizzata r-relazzjoni bejn l-adattament għat-tibdil fil-klima 
u s-saħħa tal-bniedem u tal-annimali. Fl-aħħar nett, ir-rwol tal-assigurazzjoni għandu jerġa’ 
jkun evalwat, sabiex ikunu indirizzati r-riskji li qed jiżdiedu, billi jkunu proposti forom ġodda 
ta' ftehimiet ta' sħubija pubbliċi-privati.


