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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Pjan direzzjonali għal ekonomija kompetittiva b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-
karbonju fl-2050
(2011/2095(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 'Pjan direzzjonali għal ekonomija 
kompetittiva b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-2050' (COM(2011)0112) u d-
dokumenti ta' ħidma li jakkumpanjawha (SEC(2011)0288) u (SEC(2011)0289),

– 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 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 u l-Kumitat 
għall-Agrikoltura u Iżvilupp Rurali (A7-0000/2011),

A. billi l-Parlament Ewropew u l-Kunsill Ewropew iddikjaraw l-ambizzjoni tagħhom li 
jiżguraw tnaqqis ta' 80-95% fl-emissjonijiet ta' gassijiet b’effett ta’ serra sal-2050;

B. billi l-Unjoni Ewropea għandha tilħaq ftehim dwar miri speċifiċi għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet biex tipprovdi l-bażi u l-qafas għall-atti leġiżlattivi neċessarji u għal miżuri 
oħra;

C. billi l-istrateġija tal-Ewropa għal emissjonijiet baxxi ta' karbonju għandha tkun ċara għall-
industrija sabiex tagħmel investimenti għal perjodu ta' żmien twil;

1. Jirrikonoxxi l-benefiċċji għall-Istati Membri jekk jiżviluppaw ekonomija b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju; għaldaqstant japprova l-Pjan direzzjonali tal-Kummissjoni għal 
ekonomija kompetittiva b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju fl-2050, flimkien mal-
perkors tiegħu, l-istadji speċifiċi għal tnaqqis tal-emissjonijiet domestiċi ta' 40%, 60% u 
80% rispettivament għall-2030, l-2040 u l-2050, u l-firxiet ta' miri intermedjarji speċifiċi 
għas-settur, bħala l-bażi għat-tressiq ta’ proposti leġiżlattivi u inizjattivi oħra dwar il-
politika ekonomika u dik dwar il-klima;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex fi żmien sentejn tressaq il-miżuri neċessarji għall-kisba 
tal-objettivi tal-2030, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni l-potenzjal u l-kapaċitajiet nazzjonali 
partikolari, kif ukoll il-progress internazzjonali rigward l-azzjoni dwar il-klima;

Id-dimensjoni internazzjonali

3. Jinnota li l-iżvilupp u l-applikazzjoni madwar id-dinja tat-teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi 
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ta' karbonju qegħdin jiżdiedu b'mod rapidu, u l-kompetittività futura tal-Ewropa se 
tiddependi fuq il-fatt li hi żżid il-livelli ta' investiment li attwalment għadhom lura sew 
meta mqabbla ma’ pajjiżi bħaċ-Ċina bħala proporzjon tal-PDG;

Sistema għan-Negozjar ta' Emissjonijiet 

4. Jirrikonoxxi li s-Sistema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet (ETS) hija l-istrument 
prinċipali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet industrijali u l-promozzjoni tal-investiment 
f'teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju, iżda jagħraf li l-prezz tal-karbonju huwa 
ferm aktar baxx minn kif kien previst fil-bidu u mhux qiegħed jipprovdi l-istimulu 
neċessarju għall-investiment;

5. Jinnota li l-eċċess qawwi tal-kwoti li għandhom il-kumpaniji, flimkien mal-antiċipazzjoni 
ta' aktar titjib fl-effiċjenza tal-enerġija, ifisser li mhux se jkun hemm irkupru sinifikanti 
fil-prezzijiet tal-karbonju ħlief jekk isiru r-riformi;

6. Jitlob lill-Kummissjoni biex tadotta miżuri ħalli jitranġaw in-nuqqasijiet tal-ETS u tkun 
tista’ tiffunzjona kif maħsub oriġinarjament, b'mod partikolari billi tieħu l-passi li ġejjin 
qabel tmiem l-2012:

(a) il-kalibrazzjoni mill-ġdid tal-ETS qabel il-bidu tat-tielet fażi billi jitwarrbu kwoti 
sabiex terġa' tinkiseb skarsezza, biex b'hekk jintlaħaq l-objettiv oriġinali li jiġu pprovduti 
inċentivi għal investimenti f'teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju u miżuri għall-
effiċjenza tal-enerġija, u aktar tard tipproponi att leġiżlattiv li jippermetti li tali kwoti jiġu 
eliminati; 

(b) tipproponi leġiżlazzjoni qabel tmiem l-2013 biex timmodifika mill-aktar kmieni 
possibbli r-rekwiżit annwali għal tnaqqis lineari ta' 1.74% għal valur li jkun suffiċjenti 
biex jissodisfa r-rekwiżiti tal-mira ta' tnaqqis tas-CO2 għall-2050;

(c) tipproponi leġiżlazzjoni biex tistabbilixxi mill-aktar kmieni possibbli prezz ta' riżerva 
għall-irkant tal-kwoti;

Ir-rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju

7. Jitlob lill-Kummissjoni biex tippubblika dettalji tal-kontribuzzjoni reali tal-UE mill-1990 
biex tnaqqas l-emissjonijiet globali tas-CO2, waqt li tieħu inkonsiderazzjoni l-konsum 
tagħha ta' prodotti li issa qegħdin jiġu mmanufatturati xi mkien ieħor;

8. Jitlob lill-Kummissjoni biex tipproduċi analiżi tas-setturi li għalihom l-allokazzjoni bla 
ħlas ta' kwoti tonqos milli tipprevjeni rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju, u 
jirrakomanda li l-Kummissjoni tressaq proposti għal miżuri ta' aġġustament rigward il-
fruntieri li jeħtieġu lill-importaturi tal-prodotti f'dawn is-setturi biex jixtru kwoti 
ekwivalenti għal dawk li kienu jkunu meħtieġa kieku l-prodott kien ġie mmanufatturat fl-
UE;

Effiċjenza enerġetika

9. Jitlob li jiġi aċċellerat ix-xogħol skont id-Direttiva tal-Ekodisinn (2009/125/KE), li l-
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miżuri ta' implimentazzjoni jiġu stabbiliti l-eqreb tal-livell ta' dawk li qed jiksbu l-aħjar 
riżultati, u li jiġu stabbiliti wkoll rekwiżiti minimi għall-prodotti li mhumiex tal-elettriku;

L-enerġija rinnovabbli

10. Jitlob lill-Kummissjoni biex tinkoraġġixxi produzzjoni sostenibbli tal-bijomassa; jinsisti li 
l-ilħuq tal-mira tal-UE għall-użu tal-bijofjuwils m'għandux iwassal għar-rilaxx ta' 
kwantitajiet sproporzjonati ta' gassijiet b’effett ta’ serra;

Riċerka

11. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżgura li Horizon 2020 tagħti prijorità lill-bżonn li jiġu 
żviluppati teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju biex tagħti spinta lill-
kompetittività tal-UE;

Il-qbid u l-ħżin tal-karbonju

12. Jirrikonoxxi l-importanza li tiġi applikata t-teknoloġija tas-CCS biex jintlaħqu l-għanijiet 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' karbonju bl-inqas spiża possibbli, u jagħraf li d-dewmien 
proċedurali, in-nuqqasijiet finanzjarji u n-nuqqas ta' impenn minn xi Stati Membri x'aktarx 
jisfratta l-ilħuq tal-ambizzjoni tal-Kunsill Ewropew li sal-2015 ikollu joperaw sa 12-il 
proġett ta' dimostrazzjoni tas-CCS; jitlob lill-Kummissjoni biex tippubblika Pjan ta' 
Azzjoni dwar is-CCS;

Pjanijiet direzzjonali nazzjonali u speċifiċi għas-settur

13. Jilqa' l-produzzjoni ta' strateġiji għal livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju minn xi Stati 
Membri tal-UE iżda jitlob lill-Istati Membri kollha biex jipproduċuhom mhux aktar tard 
minn Lulju 2013; jinsisti li l-Kummissjoni għandha tintroduċi proposti leġiżlattivi li 
jirrikjedu l-preparazzjoni tagħhom jekk sal-aħħar tal-2012 mhux l-Istati Membri kollha 
jkunu ħadu dan l-impenn;

14. Jitlob lill-gruppi industrijali relevanti biex jippreparaw pjanijiet direzzjonali speċifiċi 
għas-settur li jistabbilixxu kif l-objettivi tal-UE għal livell baxx ta’ emissjonijiet tal-
karbonju jistgħu l-aħjar jintlaħqu, inklużi l-livelli ta' investiment meħtieġa u s-sorsi ta' 
ffinanzjar li jridu jiġu użati;

Ġenerazzjoni tal-elettriku 

15. Jinsisti fuq il-bżonn li jiġi evitat ir-riskju ta' “lock-in” enormi tal-karbonju; jitlob lill-
Kummissjoni tipproponi leġiżlazzjoni qabel tmiem l-2013 li tagħti sinjal fit-tul ċar lill-
investituri billi tirrikjedi li, mill-2015, sorsi ġodda li jiġġeneraw l-elettriku li jarmu aktar 
minn 100g CO2/kWh m'għandhux ikollhom permess li joperaw għal aktar minn għaxar 
snin sakemm ma jkunux intenzjonati unikament bħala impjanti li jintużaw biex tintlaħaq l-
ogħla domanda b'ħin ta' ħidma limitat għal 10% tat-total ta' kwalunkwe sena;

Industrija

16. Jinsisti li l-appoġġ tal-UE għall-'ekonomija ħadra' għandu jagħraf l-importanza tal-
investiment minn industriji eżistenti użat biex jippromwovi tnaqqis sinifikanti fl-użu tar-
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riżorsi u tal-emissjonijiet tas-CO2;

Trasport

17. Jilqa' l-progress li sar mill-2007 mill-manufatturi tal-vetturi, li jmur lil hinn minn dak li 
kien mistenni, rigward it-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 minn karozzi tal-passiġġieri, u 
jisħaq fuq l-importanza taż-żieda fir-ritmu għal aktar titjib fl-effiċjenza tal-fjuwil; jafferma 
li meta tkun qed tipprepara r-rieżami li ġej il-Kummissjoni għandha tipproponi modi kif 
tiżgura li l-medja tal-emissjonijiet tas-CO2 minn karozzi ġodda tilħaq il-mira maqbula 
għall-2020 ta' mhux aktar minn 95g/km sal-2020, u ma taqbiżx is-70g/km sal-2025;

Agrikoltura

18. Jitlob lill-Kummissjoni tipproponi miżuri speċifiċi biex jonqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet 
b’effett ta’ serra u tippromwovi gwadanji fl-effiċjenza mill-użu tal-art agrikola;

Il-finanzjament

19. Jappoġġa proposti magħmula mill-Kummissjoni għall-Qafas Finanzjarju Multiannwali 
2014-2020 biex tipprovdi finanzjament maħsub għaż-żieda fl-investiment u biex 
tippromwovi l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta' teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju; 
japprova l-intenzjoni li l-finanzjament relatat mal-klima jiġi integrat sa 20% tat-total tal-
MFF u jinsisti li għandha ssir dispożizzjoni biex din tkun immonitorjata b'mod effettiv;

Miżuri addizzjonali

20. Jitlob lill-Kummissjoni tressaq qabel tmiem l-2012 proposti ambizzjużi biex tnaqqas l-
emissjonijiet tal-metan u tal-gassijiet fluworinati;

21. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-livelli ta' investiment għandhom jiżdiedu b'mod sinifikanti biex l-Ewropa tiżgura l-futur 
industrijali tagħha. Is-settur tal-enerġija b'mod partikolari, li għandu jieħu deċiżjonijiet 
rigward impjanti ta’ ġenerazzjoni maħsuba li jkunu għadhom operattivi fi żmien 30-40 sena, 
jeħtieġ l-akbar ċarezza u ċertezza possibbli. L-approvazzjoni tal-Pjan direzzjonali għal 
ekonomija kompetittiva b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju fl-2050 tal-Kummissjoni 
Ewropea bħala l-bażi għat-tfassil tal-politika se tgħin biex jinkiseb dan. Se joħloq il-qafas 
għal atti leġiżlattivi ġodda u miżuri oħrajn li se jiddeterminaw in-natura tal-investiment.
Huwa fundamentali, biex jintlaħqu r-rekwiżi tiegħu, li jiġi żgurat li s-Sistema għan-Negozjar 
ta' Emissjonijiet (ETS) tipprovdi s-sinjali li kienu intiżi oriġinarjament lill-investituri. Il-
mekkaniżmu tal-għoti tal-prezzijiet tal-ETS kien mistenni li jagħti l-istimulu meħtieġ lill-
industrija biex tippromwovi investimenti li jistgħu jiżguraw tnaqqis fl-emissjonijiet tas-CO2
bl-inqas spiża possibbli. Iżda bħalissa jeżisti eċċess tal-kwoti li naqqas il-prezz tagħhom sal-
punt li ftit li xejn jista' jiddetermina l-investiment. Jekk ma titteħidx azzjoni biex jitranġa l-
mekkaniżmu, m'hemmx probabbiltà li l-prezzijiet jirkupraw għal-livelli maħsuba meta ġiet 
approvata l-leġiżlazzjoni. Hemm bżonn li 'nirranġaw' l-ETS. 
Għall-ġlieda kontra t-tisħin globali, l-emissjonijiet tas-CO2 iridu jonqsu minn madwar id-dinja 
kollha. L-aħħar indikaturi mhumiex inkoraġġanti; l-emissjonijiet żdiedu b'6 fil-mija matul l-
2010. Is-CO2 qiegħed jakkumula fl-atmosfera b'rata li qiegħda dejjem tikber. Valutazzjoni 
reċenti minn xjentisti li kienu esprimew id-dubji tagħhom rigward l-evidenza tat-tisħin globali 
kkonkludiet li t-temperaturi tabilħaqq kienu qegħdin jiżdiedu b’rata simili ħafna għal dik 
stmata mill-Grupp Intergovernattiv ta' Esperti tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima. L-Istati 
Membri tal-UE kienu fost dawk l-ewwel fid-dinja li industrijalizzaw u żiedu ferm l-użu 
tagħhom tal-fjuwils fossili; issa aħna għandna responsabbiltajiet biex neżerċitaw tmexxija 
billi nnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 tagħna.

Xi wħud jibżgħu li l-adozzjoni tal-Pjan direzzjonali, flimkien mal-miri intermedjarji u l-
perkors għat-tnaqqis tal-emissjonijiet li dan jipproponi, se tiżvantaġġa l-kompetittività 
Ewropea - u li ma tantx se tkun ta' siwi. L-UE bħalissa hija responsabbli biss għal 11% tal-
emissjonijiet globali tas-CO2 u l-azzjonijiet tagħna weħidhom mhux se jikkontrollaw il-
proċess ta' tisħin. Iżda r-rapporteur jargumenta li l-investiment fl-iżvilupp ta' ekonomija 
b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju se jsaħħaħ il-pożizzjoni kompetittiva tal-Ewropa u 
mhux idgħajjifha; fil-fatt hu jqisu bħala essenzjali għall-awtoprotezzjoni tagħna. Spiss jiġi 
indikat li ċ-Ċina għadha tiddependi b'70% fuq il-faħam bħala s-sors tal-elettriku, iżda l-pajjiż 
huwa wkoll l-akbar żviluppatur fid-dinja kemm tal-enerġija rinnovabbli kif ukoll tal-enerġija 
nukleari. Il-pjan tagħha attwali fuq ħames snin jagħti prijorità lill-investimenti 'ħodor' b'livell 
baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, fuq skala ħafna akbar minn dawk tal-Ewropa. Għandna 
bżonn li nappoġġaw b'urġenza t-teknoloġiji li se jirbħu u ninvestu fil-proċessi li jużaw l-
enerġija u r-riżorsi b'mod ħafna aktar effiċjenti. 
Il-każ favur l-istabbiliment ta’miri ambizzjużi huwa spjegat sew mis-suċċess rapidu li nkiseb 
f'dawn is-snin fit-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 mill-karozzi ġodda tal-passiġġieri. Iż-żieda 
fl-effiċjenza tagħhom tal-fjuwil qiegħda tgħin biex tibbilanċja l-konsegwenzi taż-żieda fil-
kostijiet tal-fjuwil għas-sewwieqa, u għall-kuntrarju ta' xi kummenti li ntqalu meta ġiet 
proposta l-leġiżlazzjoni tal-UE, il-prezz medju tal-karozzi ġodda niżel f'termini reali. Nistgħu 
nikkunsidraw ukoll l-investimenti li qegħdin jagħmlu kumpaniji bħar-Rolls Roys billi 



PE473.818v01-00 8/8 PR\879496MT.doc

MT

jiżviluppaw magni tal-ajruplani aktar effiċjenti fl-użu tal-fjuwil. L-ambizzjoni għall-Ewropa 
għandha tkun industrija avvanzata ħafna, b'teknoloġija u b’ħiliet avvanzati, li tipproduċi l-
prodotti li għandna bżonn b'modi li jeħtieġu anqas riżorsi u jarmu anqas CO2 fil-produzzjoni 
tagħhom. Aħna nfittxu l-vera 'ekonomija ħadra'.

Xi industrji b'konsum għoli tal-enerġija esprimew il-biżgħat tagħhom rigward it-theddida 'tar-
rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju', jekk in-negozju joħroġ mill-Ewropa biex jevita 
kostijiet għola li jirriżultaw mill-miżuri meħuda għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2. 
Mingħajr dubju, tali żviluppi ma jkunux ta' ġid għall-ekonomija tal-Ewropa u bl-ebda mod ma 
jnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra b'mod globali. Jekk dawn il-każijiet jistgħu 
jiġu ppruvati, għandhom jittieħdu miżuri biex jipproteġu jew jikkumpensaw lill-industriji 
kkonċernati. Iżda l-evidenza tissuġġerixxi li t-theddida ġiet esaġerata ħafna. Għandna 
noqgħodu attenti mill-lobbyists tal-industrija li jippruvaw jiġġustifikaw pretensjonijiet għal 
assistenza fuq bażijiet li jistgħu jkunu mhux ġenwini.
L-Ewropa għandha tiżviluppa sens ta' urġenza jew tirriskja li titlef it-tellieqa biex issostni 
ekonomija kompetittiva. Ħafna drabi t-teħid tad-deċiżjonijiet isir wisq bil-mod sal-punt li sar 
sklerotiku. Hemm bżonn li jkun hemm anqas kliem u aktar fatti. Eżempju wieħed jispjega l-
problema. F'Marzu 2007 l-Kunsill Ewropew ħa d-deċiżjoni li sal-2015 ikollu joperaw sa 12-il 
proġett ta' dimostrazzjoni ta’ qbid u ħżin tal-karbonju. Ħames snin wara, hekk kif dan ir-
rapport qed jiġi ppreżentat lill-Parlament, għadna lanqas identifikajna l-post ta' wieħed biss 
minn dawn l-impjanti ta' dimostrazzjoni li beħsiebna nappoġġaw finanzjarjament, aħseb u ara 
kemm ħriġna sejħiet għall-offerti. Meta jitqabbel dan ir-rendiment mal-kisbiet trasformattivi 
taċ-Ċina fuq perjodu simili ta' 5 snin, l-Ewropa ma tibqax tidher daqshekk sabiħa. 

Azzjoni deċiżiva hija essenzjali jekk l-UE ma tridx tibqa’ lura. L-adozzjoni tal-pjan 
direzzjonali, u l-istabbiliment ta' objettivi ambizzjużi għal żvilupp ta' ekonomija b'livell baxx 
ta' emissjonijiet ta' karbonju, joffru opportunità biex jistimolaw il-progress.

Rimarki
Il-kontenut tal-abbozz ta' rapport ġie msawwar skont ir-restrizzjonijiet dwar it-tul rikjesti mill-
Parlament. Hija l-intenzjoni tar-rapporteur li jżid il-proposti li fih permezz ta' numru 
sinifikanti ta' emendi. 
Ir-rapporteur laqa' l-bosta suġġerimenti li għamlulu l-kollegi tal-Parlament Ewropew; ir-
rappreżentanti ta' organizzazzjonijiet li jinkludu lill-Amcham, Business Europe, CAN-Europe, 
CCSA, Cement Industries, CEPI, Client Earth, ECF, E3G, Eurelectric, Eurogas, l-
Assoċjazzjoni Ewropea tal-Aluminju, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, Europia, 
EWEA, First Solar, GIE, Globe International, LCVP, NFU, Pilkingtons, Prince of Wales 
Corporate Leaders’ Group, Sandbag, Shell, Statoil, T&E u WWF; ir-rappreżentanti tal-
gvernijiet ta' Franza, l-Pajjiżi l-Baxxi, id-Danimarka u l-Ingilterra; u l-Professur Michael 
Grubb, Michela Beltracchi, Poppy Kalesi u Nick Campbell. Jirringrazzja b'mod partikolari lil 
Sarah Deblock, Roger Chadwick u Edwin Koekkoek għall-gwida tagħhom. 

Ir-rapporteur huwa unikament responsabbli għall-proposti li għażel li jinkludi f'dan l-abbozz 
ta' rapport.


