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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-analiżi tal-alternattivi biex isir progress lil hinn mit-tnaqqis ta' 20 % tal-
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra u l-valutazzjoni tar-riskju ta' rilokazzjoni ta' 
emissjonijiet tal-karbonju   
(2011/2012(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ‘Analiżi tal-alternattivi biex isir 
progress lil hinn mit-tnaqqis ta' 20 % tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett serra u l-
valutazzjoni tar-riskju ta’ rilaxx tal-karbonju’ (COM(2010)0265) u d-dokument li 
jakkumpanjaha (SEC(2010)0650), 

– wara li kkunsidra l-pakkett dwar il-klima u l-enerġija tal-UE,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu rigward it-tibdil tal-klima, b’mod 
partikolari r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Novembru 2010 dwar il-konferenza dwar it-
tibdil fil-klima li saret f’Cancun (COP 16)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 u l-Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A7-0000/2011),

A. billi l-objettiv tal-UE rigward il-klima hu li tillimita t-tibdil tal-klima għal 2°C ogħla mil-
livell preindustrijali; billi l-pakkett dwar il-klima adottat f’Diċembru 2008 jirrappreżenta 
l-ewwel pass lejn l-iżgurar ta' azzjoni tal-UE skont il-linja ta' dan l-objettiv; billi l-pajjiżi li 
jirrappreżentaw madwar 80% tal-emissjonijiet globali taw il-pleġġ tagħhom li jnaqqsu l-
emissjonijiet, għalkemm il-Partijiet għall-UNFCCC rrikonoxxew f’Cancun li l-pleġġijiet li 
hemm bħalissa mhumiex biżżejjed biex jintlaħaq l-objettiv ta’ 2°C,

B. billi, skont l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, fl-2009 l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett 
ta’ serra tal-UE kienu 17.3% inqas milli fl-1990,

C. billi l-baġit globali tal-karbonju li x’aktarx li jilħaq l-objettiv ta’ 2°C huwa madwar 800 
biljun tunnellata ta’ CO2 bejn l-2005 u l-2050; billi s-sehem tal-UE mill-popolazzjoni 
globali fl-2050 huwa pproġettat li se jkun ta’ 5.7%,

D. billi, minħabba l-kriżi ekonomika, l-emissjonijiet mis-setturi fis-sistema tal-iskambju tal-
emissjonijiet (ETS) tal-UE kienu konsiderevolment aktar baxxi milli kien ipproġettat, u 
aktar baxxi mil-livell ta' allokazzjoni inizjali,

E. billi l-prezz aktar baxx tal-karbonju se jkollu impatt sinifikanti fuq id-deċiżjonijiet tal-
investiment u se jnaqqas id-dħul mill-irkantar tal-kwoti għall-finanzjament tal-azzjoni 
klimatika fl-UE u fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 

                                               
1 Testi adottati, P6_TA(2010)0442.
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F. billi, skont il-Kummissjoni, iżieda fl-isforz għal 30% filwaqt li l-pajjiżi l-oħra jżommu l-
pleġġijiet baxxi tagħhom ikollha impatt inkrimentali limitat fuq l-industrija tal-UE li tuża 
l-enerġija intensivament, kemm-il darba l-miżuri speċjali għall-industrija jibqgħu fis-seħħ,

1. Jilqa’ l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni li turi li żieda għal mira ta’ 30% hija 
teknikament fattibbli u ekonomikament aċċessibbli;

2. Jistieden lill-Kummissjoni toħroġ bi proposti biex niċċaqilqu lejn mira ta' tnaqqis tal-
gassijiet b'effett ta' serra ta' 30% għall-2020 mill-aktar fis possibbli, u sa mhux aktar tard
sa tmiem l-2011;

Analiżi tal-mira ta’ 20% llum

3. Jenfasizza li, skont ix-xjenza tal-klima, il-limitar tat-tibdil tal-klima għal medja ta’ 2°C  
ma jiggarantix l-evitar ta’ impatti klimatiċi avversi sinifikanti, imma jekk jinqabżu ż-2°C 
x’aktarx li l-impatti avversi jimmultiplikaw u tiżdied il-probabilità li jintlaħqu punti fejn 
isseħħ bidla fejn il-livelli tat-temperatura jibdwar iġiegħlu r-rilaxx ta’ karbonju li jkun 
maqbud naturalment minn ġo bjar tal-karbonju bħalma huma l-foresti u l-permafrost, u 
tiġi ristretta l-abilità tan-natura li tassorbi l-karbonju fl-oċeani; 

4. Ifakkar li, skont l-IPCC 4AR, biex ikollna ċans ta’ 50% li nillimitaw it-tibdil tal-klima 
għal 2°C il-pajjiżi industrijalizzati jeħtieġ li jnaqqsu l-emissjonijiet tagħhom b’minn 25% 
sa 40% sal-2020; jirrimarka li l-mira preżenti tal-UE mhijiex konformi mal-objettiv 
tagħha ta’ 2°C; 

5. Jinnota li l-Kunsill Ewropew irrikonoxxa li huwa meħtieġ aktar tnaqqis fil-medda ta’ 
minn 80% sa 95% sal-2050 meta mqabbel mal-1990; jirrimarka li trajettorja lineari bejn l-
2009 u l-2050 tkun tirriżulta f’mira għall-2020 fil-medda ta’ bejn 34% sa 38% meta 
mqabbla mal-1990; 

6. Itenni li l-emissjonijiet kumulattivi huma deċiżivi għas-sistema klimatika; jinnota li anke 
b’linja ta’ tnaqqis ta’ 30% fl-2020, 55% fl-2030, 75% fl-2040 u 90% fl-2050 l-UE xorta 
tkun għadha responsabbli għal madwar id-doppju tas-sehem tagħha per capita tal-baġit tal-
karbonju kompatibbli globali ta’ 2°C, u li jekk it-tnaqqis tal-emissjonijiet jiddewwem ma 
jsir ikun hemm ir-riżultat li s-sehem kumulattiv jiżdied b’mod sinifikanti;

7. Jenfasizza li dewmien biex tittieħed azzjoni dwar il-klima jirriżulta fi spejjeż akbar biex 
tintlaħaq il-mira tal-2050 minħabba investiment fallut f’kapital ta’ ishma li jirrigwardaw 
livell għoli ta’ karbonju u tagħlim teknoloġiku aktar bil-mod; 

8. Jirrimarka li, skont l-analiżi tal-Kummissjoni, il-kwoti żejda li jibqgħu fl-ETS se 
jikkorrispondu għal madwar 2.4 biljun kwota fil-bank u krediti internazzjonali mhux użati 
fl-2020;

9. Jagħraf li l-investiment fit-teknoloġiji ħodor jiddependi b’mod qawwi fuq is-sinjal tal-
prezz mogħti mis-suq tal-karbonju u jikkonkludi għalhekk li, skont il-mira ta’ bħalissa ta’ 
20%, l-ETS se jkollha rwol limitat ħafna fit-tmexxija tat-tnaqqis tal-emissjonijiet u tal-użu 
ta’ teknoloġiji b’emissjonijiet baxxi fis-setturi li hija tkopri; 

10. Jinnota li, minħabba l-kwoti żejda li jifdal u l-prezz baxx tal-karbonju, lanqas l-irkant tal-
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kwoti m’hu se jimmobilizza r-riżorsi għall-investimenti klimatiċi kif mistenni;

Alternattivi u għodod biex isir ċaqliq lilhemm mill-mira ta’ 20%

11. Ifakkar li, skont l-analiżi tal-Kummissjoni, żieda għal mira ta’ tnaqqis ta’ 30% b’25% ta’ 
sforz domestiku issa tirrappreżenta żieda ta’ EUR 11-il biljun meta mqabbla mal-
proġettazzjonijiet tal-2008 għall-ispejjeż assoluti tal-pakkett tal-klima u l-enerġija fl-2020; 
jinnota l-valutazzjoni tal-Kummissjoni li dan se jgħolli l-prezz tal-karbonju fl-ETS tal-UE 
għal madwar EUR 30 għal kull tunnellata ta’ CO2, jiġifieri simili għal-livell stmat li hu 
meħtieġ għall-mira ta’ tnaqqis ta’ 20% fl-2008; 

12. Jappoġġa l-analiżi tal-Kummissjoni li l-kondiviżjoni kosteffikaċi tal-isforz addizzjonali 
bejn is-setturi fl-ETS u s-setturi li mhumiex fl-ETS għadha l-istess skont il-pakkett tal-
klima;

13. Jaqbel mal-analiżi tal-Kummissjoni li ċaqliqa lejn mira ta’ tnaqqis ta’ 30% b’kondiviżjoni 
tal-isforzi b’mod kosteffikaċi bejn dak li hu ETS u dak li mhux ETS, u sforz domestiku ta’ 
25% (il-bqija bil-kumpensi), tkun tikkorrispondi ma’ limitu tat-tnaqqis tal-ETS ta’ 1.4 
biljun kwota;

14. Jinnota l-alternattiva li l-bidla tiġi implimentata fl-ETS permezz tal-kanċellazzjoni tal-
kwoti assenjati għall-irkantar; iqis madankollu li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu; 

15. Jagħraf li ftit mill-potenzjal ta' tnaqqis l-aktar kosteffikaċi jinsta fl-Istati Membri li 
bħalissa jinsabu taħt il-medja tal-UE għall-PGD per capita, u li l-intervent pubbliku biex 
jiġi ffaċilitat il-finanzjament tal-investimenti inizjali x’aktarx li jkun meħtieġ biex 
jintlaħaq it-tnaqqis fis-setturi li mhumiex fl-ETS;  jenfasizza l-ħtieġa li l-mekkaniżmi 
finanzjarji tal-UE jiġu riveduti biex jistimulaw it-tnaqqis kosteffikaċi tal-emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra fl-UE; 

16. Jiddeplora n-nuqqas ta’ miżuri biex jinqabad il-potenzjal tat-tnaqqis bi spiża negattiva tal-
gassijiet b’effett ta’ serra fl-effiċjenza tal-enerġija u tar-riżorsi; jitlob li ssir applikazzjoni 
stretta tal-prinċipju tal-anqas spiża taċ-ċiklu tal-ħajja fl-implimentar tal-miżuri skont id-
Direttiva dwar l-Ekodisinn u li l-Kummissjoni teżamina mill-ġdid il-metodoloġija biex 
tikkunsidra l-allinjament ma' approċċ tat-tip 'top-runner'; 

17. Jitlob li jsiru miri speċifiċi għall-użu tal-art tal-UE, għat-tibdil tal-użu tal-art u għas-
silvikultura (LULUCF), filwaqt li jiġu żgurati l-permanenza u l-integrità ambjentali tal-
kontribut tas-settur għat-tnaqqis tal-emissjonijiet kif ukoll monitoraġġ u kontabilità 
preċiżi; 

18. Itenni li l-miri tat-tnaqqis tal-UE jeħtieġ li jiġu primarjament milħuqa fi ħdan l-UE; 
ifakkar li l-użu ta’ kumpensi internazzjonali jieħu post l-investiment għal ġol-ekonomija 
tal-UE u jdewwem it-tnaqqis domestiku fl-UE; 

Kobenefiċċji u impatti

19. Jinsab konvint li l-vantaġġ li tittieħed azzjoni aktar bikrija jikkontribwixxi għal benefiċċji 
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sinifikanti għal żmien twil għall-kompetittività tal-Ewropa, billi tinżamm pożizzjoni 
b'saħħitha f'suq globali għal teknoloġiji nodfa li qed jikber b'ritmu mgħaġġel. 

20. Iqis li ċaqliqa għal mira klimatika ta’ 30% għall-2020 terġa’ ġġib kif kienu l-inċentivi 
għall-innovazzjoni li ntilfu meta l-mira ta’ 20% bdiet tintreħa;

21. Jinnota li l-ekoindustriji Ewropej jimpjegaw madwar 3.4 miljun ruħ (ekwivalenti għal 
full-time), li hu għaxar darbiet taċ-ċifra għall-impjiegi diretti fis-settur tal-azzar tal-UE fl-
2007; jirrimarka li, skont studji li saru dan l-aħħar, jekk il-mira klimatika tal-UE titgħolla 
għal 30% jistgħu jiġu inkoraġġiti sa 6 miljun impjieg addizzjonali fl-Ewropa;

22. Iqis li, filwaqt li ċaqliq lejn mira klimatika aktar ambizzjuża għandu fil-fatt primarjament 
impatt pożittiv fuq il-ħolqien tal-impjiegi, għandhom jittieħdu miżuri biex jiġu ffaċilitati l-
bidla strutturali u t-taħriġ mill-ġdid tal-forza ta' dawk li jaħdmu f'komunitajiet li 
għandhom telf fuq skala kbira ta' impjiegi li jinvolvu livell għoli ta' karbonju u wkoll biex 
jiġi żgurat li setturi ta’ tkabbir ġodda għandhom aċċess biżżejjed għal xogħol li jkun tas-
sengħa kif suppost;

23. Jenfasizza d-daqs tal-kobenefiċċji relatati mal-kwalità imtejba tal-arja, li huma stmati 
mill-Kummissjoni li jammontaw għal bejn EUR 6.3 biljun u EUR 22 biljun fis-sena fl-
2020 mingħajr ma jingħaddu l-kobenefiċċji relatati mat-tnaqqis fl-ispejjeż tal-mard; 
jinnota li, skont analiżi addizzjonali, il-kobenefiċċji tas-saħħa u t-tniġġis tal-arja li 
għandha ċaqliqa għal mira ta’ 30% iżidu dan għal ammont ta' minn EUR 6.3 biljun sa 
EUR 35.8 biljun, fejn l-ogħla ammont jintlaħaq meta l-isforzi għat-tnaqqis huma 
domestiċi; 

24. Jinnota l-analiżi li għamlet il-Kummissjoni  li l-ilħiq tal-mira ta' tnaqqis ta' 30 % se 
tnaqqas l-importazzjoni taż-żejt u tal-gass b'madwar EUR 40 biljun fl-2020, jekk nassumu 
li l-prezz taż-żejt ikun ta' USD 88 għal kull barmil fl-2020; iqis li din l-istima tal-prezz 
taż-żejt x’aktarx li hi waħda konservattiva, peress li l-Aġenzija Internazzjonali għall-
Enerġija (2010) tipprevedi prezz taż-żejt ta' USD 108 sal-2020, li jkun iżid il-benefiċċji 
stmati ta’ importazzjoni iktar baxxa ta’ enerġija b’aktar minn 20%; 

25. Jenfasizza li l-kobenefiċċji tat-tnaqqis tal-emissjonijiet iseħħu biss għall-livelli ta' tnaqqis 
fl-emissjonijiet milħuqa ġewwa l-UE u fejn hemm enfasi qawwija fuq investiment akbar 
fl-effiċjenza enerġetika; 

26. Jikkonkludi li żieda għal mira ta’ 30% għandha aktar benefiċċji milli spejjeż għaċ-
ċittadini tal-UE u jekk il-miri tat-tnaqqis jintlaħqu mil-lat domestiku jinkiseb l-ogħla 
benefiċċju totali;

L-ivvalutar tar-riskju tar-rilaxx tal-karbonju

27. Jinnota li s-setturi li jużaw l-enerġija intensivament x’aktarx li fi tmiem it-tieni perjodu 
tal-ETS fl-2012 se jispiċċaw b’għadd konsiderevoli ħafna ta’ kwoti allokati b’xejn li ma 
jkunux użati, li mbagħad ikun jista’ jiġi ttrasferit għall-fażi tal-2013-2020, sitwazzjoni li 
tqiegħdhom f'pożizzjoni komparattivament aħjar għall-kompetizzjoni internazzjonali meta 
mqabbla mal-2008; 
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28. Jinnota li l-installazzjonijiet li jirrappreżentaw maġġoranza kbira ħafna tal-emissjonijiet 
tas-setturi li ma jużawx enerġija koperti mill-ETS ingħataw allokazzjoni b’xejn sa punt ta’ 
referenza skont prodotti speċifiċi fuq il-bażi tal-livelli għolja tal-produzzjoni ta’ qabel ir-
reċessjoni għall-perjodu kollu kemm hu sal-2020; 

29. Għadu jinsab imħasseb dwar il-potenzjal kbir li għandu l-qligħ mhux mistenni li jdgħajjef 
l-aċċettazzjoni pubblika tal-politika tal-UE dwar il-klima u jiġbed l-attenzjoni lejn in-
nuqqas ta’ evidenza ta’ kwalunkwe delokalizzazzjoni; 

30. Jaqbel mal-analiżi tal-Kummissjoni li miżuri ta’ aġġustament rigward il-fruntieri jew l-
inklużjoni tal-importazzjonijiet fl-ETS ikollhom jiġu kkombinati ma rkantar sħiħ lis-
setturi kkonċernati; iqis li sistema bħal din tista' tiġi prevista speċjalment għal xi prodotti 
bażiċi standardizzati, bħalma huma l-azzar jew is-siment, u l-elettriċità;

31. Jappoġġa l-applikazzjoni ta’ approċċ aktar immirat għal kwalunkwe użu tal-kumpensi, u 
r-restrizzjoni tal-użu tal-krediti tas-CDM iġġenerati fis-setturi li jużaw l-enerġija 
intensivament f’pajjiżi li mhumiex il-pajjiżi l-anqas żviluppati, għall-bidu permezz ta’ 
miżuri bħalma hi l-applikazzjoni ta' multiplikatur, pereżempju li jkun jirrikjedi li żewġ 
krediti tas-CDM jiġu ċeduti għal kull tunnellata ta’ emissjonijiet fl-ETS;

32. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.

NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni
It-theddida li qed tiffaċċja lill-umanità minħabba t-tibdil tal-klima mhix qed tonqos, u l-
impatti ta’ 2°C ta’ tisħin pjuttost li huma agħar milli kien maħsub qabel. Għalkemm mhuwiex 
possibbli li wieħed iwaħħal l-avvenimenti ta' temp estrem fit-tisħin globali, x'aktarx li t-tibdil 
tal-klima tħarrax il-frekwenza u l-intensità tal-estremi. 

L-inabilità li wriet il-komunità internazzjonali li tasal għal trattat internazzjonali vinkolanti 
komprensiv dwar il-klima f’Kopenħagen ma jfissirx li l-pajjiżi mhumiex qed jieħdu azzjoni. 
Riżultati mil-laqgħa ta’ Cancun jagħtu prova li l-pajjiżi qegħdin tassew jieħdu azzjoni u n-
negozjati qabdu momentum ġdid. L-Ewropa issa tinsab 17.3% inqas mill-emissjonijiet tal-
karbonju1 tal-1990. L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent tantiċipa li l-emissjonijiet se 
jistabbilizzaw ruħhom għal anqas mil-livelli tal-2008, anke bl-irkupru ekonomiku, u mingħajr 
aktar miżuri.2

Il-pajjiżi Ewropej qed jiffaċċjaw għażliet kritiċi biex jippriservaw il-prosperità u s-sigurtà 
futuri tagħhom. Iċ-ċaqliq lejn mira ta’ tnaqqis tal-gass b'effett ta’ serra domestiku 
f’konformità mal-objettivi tal-UE rigward il-klima jista’ jiġi kkombinat ma’ ekonomija aktar 
b’saħħitha, iġib żieda fl-impjiegi ħodor u fl-innovazzjoni.

                                               
1 ŻEE, Ottubru 2010
2 COM(2010) 569 finali, Progress lejn l-ilħiq tal-għanijiet ta’ Kjoto, p. 5
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L-effikaċja tal-ETS tal-UE
Jekk il-limitu ma jintrassx b’mod sinifikanti, l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti ta' 
Emissjonijiet (EU ETS) tiġi f’riskju li ma jibqax il-bżonn tagħha biex tmexxi l-investimenti 
fit-teknoloġiji ħodor u fl-innovazzjoni.  Analiżi1 li għamlet il-Kummissjoni wriet li skont il-
mira tal-klima ta’ 20%, il-kwoti żejda li jifdlu fl-ETS se jikkorrispondu għal madwar 2.4 
biljun kwota fil-bank u krediti internazzjonali mhux użati fl-2020. Dan iż-żejjed iwassal għal 
sinjal ineffiċjenti tal-prezzijietu u barra minn hekk se jnaqqas b’mod sinifikanti d-dħul mill-
irkantar li jista’ jintuża biex jiġu stimulati t-teknoloġiji li għandhom x’jaqsmu mal-klima u l-
investimenti fl-iffrankar tal-enerġija, u b’hekk jinħolqu miljuni ta’ impjiegi addizzjonali.

Il-proposta tar-Rapporteur
F’dan id-dawl, ir-Rapporteur tagħkom titlob li l-Kummissjoni toħroġ bi proposti biex l-
ambizzjoni klimatika tal-Ewropa tiżdied għal tnaqqis ta’ 30% fl-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett ta’ serra għall-2020 mill-aktar fis possibbli, u tal-anqas qabel tmiem l-2011. 

L-approċċ issuġġerit huwa pjuttost moderat fil-fehma tar-Rapporteur. Ir-Rapporteur tagħkom 
tqis li ċaqliqa lejn tnaqqis ta' 40% fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra tkun aktar 
xierqa mil-lat xjentifiku u mil-lat tal-objettiv li t-tibdil fil-klima jinżamm ta’ mhux aktar minn 
2°C, biex ma nsemmux 1.5°C, objettiv li hu wkoll rikonoxxut skont il-UNFCCC. Ir-
Rapporteur tagħkom żammet lura wkoll milli titlob ilħiq komplet domestiku tal-mira tal-UE 
fir-rigward tal-klima, għalkemm din il-ħaġa kieku żżid il-benefiċċji għaċ-ċittadini Ewropej 
permezz ta’ kwalità tal-arja Ewropea mtejba u sservi ta’ mutur biex jidħlu l-investimenti fl-
ekonomija tal-UE.
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