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B7-0000/2009

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-istrateġija tal-UE għall-Konferenza ta' 
Kopenħagen dwar il-Bidla fil-Klima (COP 15)

Il-Parlament Ewropew,

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

– wara li kkunsidra l-15-il Konferenza tal-Partijiet (COP 15) għall-Konvenzjoni Qafas tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima (UNFCCC) li se ssir dalwaqt u l-ħames 
Konferenza tal-Partijiet li sservi bħala l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kyoto 
(COP/MOP 5) li se ssir f'Kopenħagen, fid-Danimarka, mis-7 sat-18 ta’ Diċembru 2009,

– wara li kkunsidra l-pakkett dwar il-klima u l-enerġija adottat mill-Parlament Ewropew fis-
17 ta' Diċembru 2008, b'mod partikulari d-Direttiva 2009/29/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-23 ta’ April li temenda d-Direttiva 2003/87/KE għat-titjib u l-estensjoni tal-
iskema Komunitarja għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra1 u d-
Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 
dwar l-isforz tal-Istati Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra biex 
jonoraw l-impenji tal-Komunità għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-20202,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu rigward il-bidla fil-klima, u b’mod 
partikulari dawk tal-4 ta’ Frar 2009 dwar ‘l-2050: Il-Ġejjieni jibda llum –
Rakkomandazzjonijiet għal politika tal-UE integrata fil-ġejjieni dwar il-bidla fil-Klima’3 u 
tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar ‘Strateġija tal-UE favur ftehim komprensiv dwar il-bidla fil-
klima f'Kopenħagen u l-finanzjament xieraq tal-politika dwar il-bidla fil-klima’4,

– wara li kkunsidra l-mistoqsijiet orali tal- … lill-Kummissjoni u lill-Kunsill dwar l-
istrateġija tal-UE għall-Konferenza ta' Kopenħagen dwar il-Bidla fil-Klima (COP 15) (O-
0000/2009 – B7 0000/2009, O-0000/2009 – B7 0000/2009),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 115(5) u 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi n-negozjati dwar ftehima internazzjonali komprensiva dwar il-bidla fil-klima għal 
wara l-2012 mistennija li jkunu konklużi f'Kopenħagen f'Diċembru 2009; billi din il-
ftehima għandha tkun konsistenti mal-objettiv li ż-żieda globali fit-temperatura medja 
annwali tal-wiċċ tiġi limitata għal 2°C ‘l fuq mill-livelli ta’ qabel l-era industrijali (“l-
objettiv ta' 2°C”),

B. billi sabiex jintlaħaq l-objettiv ta’ 2°C, huwa neċessarju li l-pajjiżi industrijalizzati jieħdu 
rwol ta' tmexxija billi jnaqqsu b’mod sinifikanti l-emissjonijiet tagħhom kif ukoll li l-

                                               
1 ĠU L 140, 5.6.2009, p. 63.
2 ĠU L 140, 5.6.2009, p. 136.
3 Testi adottati, P6_TA(2009)0042.
4 Testi adottati, P6_TA(2009)0121.
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pajjiżi li qed jiżviluppaw jikkontribwixxu wkoll għall-kisba ta’ dan l-objettiv,

C. billi hemm bżonn ta’ riżorsi finanzjarji ferm ikbar sabiex ikunu jistgħu jittieħdu l-
azzjonijiet ta’ mitigazzjoni u adattament neċessarji u għaldaqstant għandhom jiġu 
impenjati riżorsi biex tiġi indirizzata l-bidla fil-klima fuq skala simili għal dik li kienet 
meħtieġa biex tiġi indirizzata l-kriżi finanzjarja attwali,

D. billi l-UE adottat il-pakkett dwar il-klima u l-enerġija msemmi hawn fuq li jikkonsisti 
f'miżuri leġiżlattivi biex sal-2020 jiġi implimentat tnaqqis unilaterali ta' 20% fl-
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra meta mqabbla mal-livelli tal-1990, bl-impenn li 
dan jiżdied għal tnaqqis ta' 30% jekk jintlaħaq ftehim internazzjonali vinkolanti u 
ambizzjuż biżżejjed f'Kopenħagen,

1. Iħeġġeġ lill-UE biex titkellem b’vuċi waħda sabiex iżżomm l-irwol ta' tmexxija tagħha 
fin-negożjati fis-COP 15, u biex iżżomm livell għoli ta’ ambizzjoni fid-diskussjonijiet 
mal-imsieħba internazzjonali tagħha, sabiex tinkiseb ftehima internazzjonali ambizzjuża 
f’Kopenħagen, f’konformità mal-aħħar żviluppi fix-xjenza u f’konsistenza mal-objettiv ta’ 
2ºC;

Impenji għat-tnaqqis

2. Jenfasizza li l-ftehima internazzjonali għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju ta' 
“responsabilità komuni iżda differenzjata”, fejn il-pajjiżi indusrtijalizzati jkollhom irwol 
ta’ tmexxija fit-tnaqqis tal-emissjonijiet domestiċi tagħhom filwaqt li l-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u l-ekonomiji emerġenti, b’mod partikulari ċ-Ċina, l-Indja u l-Brażil 
jimpenjaw ruħhom ukoll, f’konformità mal-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Bali, li jieħdu azzjonijiet 
ta’ mitigazzjoni xierqa fuq livell nazzjonali fil-kuntest ta’ żvilupp sostenibbli magħmula 
possibbli permezz ta’ teknoloġija, finanzjament u bini tal-kapaċità minn pajjiżi 
industrijalizzati;

3. Ifakkar li l-ftehima internazzjonali għandha tiżgura tnaqqis kollettiv tal-emissjonijiet ta’ 
gass b’effett ta’ serra fil-pajjiżi industrijalizzati fil-parti l-għolja tal-firxa ta’ bejn 25 u 40 
% għall-2020 meta mqabbla mal-livelli tal-1990 kif irrakkomandat mir-Raba’ Rapport ta’ 
Evalwazzjoni tal-Panel Internazzjonali dwar il-Bidla fil-Klima (IPCC 4AR), u jitlob li 
dan it-tnaqqis ikun wieħed domestiku; ifakkar li għandu jiġi stabbilit objettiv ta’ tnaqqis 
fuq perjodu ta’ żmien fit-tul għall-UE u għall-pajjiżi industrijalizzati l-oħrajn tal-anqas ta’ 
80% sal-2050 vis à vis l-1990;

4. Barra minn hekk, ifakkar fir-rakkomandazzjoni tiegħu li ċerti prinċipji adottati fil-pakkett 
tal-klima u l-enerġija jintużaw bħala mudell għall-ftehima internazzjonali, b'mod 
partikulari l-pjan lineari vinkolanti għall-impenji tal-pajjiżi industrijalizzati, id-divrenzjar 
fuq il-bażi ta' emissjonijiet ivverifikati, u sistema ta' konformità msaħħa b'fattur ta’ 
tnaqqis annwali;

Finanzjament

5. Jenfasizza li ftehima f’Kopenħagen tista’ tipprovdi l-istimulu neċessarju għal ‘Patt Ġdid 
Ekoloġiku’ li jkun ta' impetus għat-tkabbir ekonomiku, jippromwovi t-teknoloġiji li ma 
jagħmlux ħsara lill-ambjent u jiżgura impjiegi ġodda kemm fil-pajjiżi industrijalizzati kif 
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ukoll fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jirrikonoxxi li l-investimenti inizjali mis-settur 
pubbliku f’infrastruttura tal-enerġija favur l-ambjent u f’riċerka u żvilupp komplementari 
jnaqqsu l-ispejjeż;

6. Jenfasizza li l-parteċipazzjoni attiva tal-pajjiżi kollha fl-indirizzar tal-isfida tal-bidla fil-
klima se sseħħ biss jekk il-pajjiżi li qed jiżviluppaw ikunu jistgħu iżommu tkabbir 
ekonomiku sostenibbli. Għaldaqstant, jitlob li jiġu definiti reazzjonijiet ta’ strateġiji li 
jkunu iktar integrati verament fir-rigward tal-isfidi tal-iżvilupp u l-bidla fil-klima;

7. Jenfasizza r-responsabilità tal-pajjiżi industrijalizzati biex jipprovdu appoġġ tekniku u 
finanzjarju li jkun suffiċjenti, sostenibbli u prevedibbli lill-pajjiiżi li qed jiżviluppaw 
sabiex ikunu jistgħu jinpenjaw ruħhom għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett 
ta’ serra, jadattaw ruħhom għall-konsegwenzi tal-bidla fil-klima u jnaqqsu l-emissjonijiet 
mid-deforestazzjoni u mid-degradazzjoni tal-foresti, kif ukoll biex iżidu l-bini ta’ 
kapaċità tagħhom sabiex jikkonformaw mal-obbligi skont il-ftehima internazzjonali 
futura dwar il-bidla fil-klima; Jinsisti li dawn l-impenji għandhom jipprovdu 
finanzjament prevedibbli għal mekkaniżmi mwaqqfa fil-kuntest tal-Konvenzjoni Qafas 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima (UNFCCC) li jkunu addizzjonali għall-
Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) u indipendenti mill-proċeduri baġitarji annwali 
fl-Istati Membri;

8. Ifakkar li l-kontribuzzjoni kollettiva tal-UE għall-isforzi ta' mitigazzjoni u l-bżonnijiet ta' 
adattament tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw m’għandhiex tkun anqas minn EUR 30,000 
miljun fis-sena sal-2020, ċifra li tista’ tiżdied mal-għarfien ġdid dwar il-gravità tal-bidla 
fil-klima u l-iskala tal-ispejjeż tagħha;

9. Jenfasizza li parti sostanzjali mid-dħul iġġenerat mill-irkant ta’ ċertifikati fl-Iskema għall-
Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet tal-UE, inkluż l-irkant għall-avjazzjoni u t-trasport 
marittimu, għandha tiġi allokata sabiex il-pajjiżi li qed jiżviluppaw ikunu jistgħu 
jiġġieldu l-bidla fil-klima u jadattaw ruħhom għaliha;

10. Jenfasizza li, sabiex jiġi garantit li t-trasferimenti finanzjarji jintużaw b’mod sostenibbli, 
għandha tiġi applikata l-esperjenza mill-politiki għall-iżvilupp u l-prinċipji stabbiliti 
bħall-“governanza tajba”;

11. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex isaħħu s-sħubiji tal-klima li għandhom 
bħalissa mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u biex jidħlu fi sħubiji ġodda fejn dawn għadhom 
ma jeżistux, u jipprovdu appoġġ finanzjarju ferm ikbar għall-iżvilupp u t-trasferiment 
teknoloġiku, għal ftehima dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u għall-bini tal-
kapaċità istituzzjonali;

Suq Globali tal-Karbonju

12. Filwaqt li jenfasizza li s-soluzzjonijiet tas-suq, inkluż l-iżvilupp ta’ suq globali tal-
karbonju, permezz ta’ mekkaniżmi ta’ “limiti massimi u skambji” jew sistemi ta’ 
tassazzjoni fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, mhumiex is-soluzzjoni fil-futur qarib għall-
pajjiżi li qed jiżviluppaw, jistieden lill-UE u lill-imsieħba tagħha fid-dinja sabiex isibu l-
aktar mod effettiv għall-promozzjoni tar-rabtiet futuri bejn l-Iskema għall-Iskambju ta' 
Kwoti tal-Emissjonijiet tal-UE u l-iskemi ta’ skambju reġjonali jew federali fl-Istati Uniti 
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tal-Amerika u f’postijiet oħrajn, u dan imbagħad joffri diversità ikbar ta’ possibilitajiet ta’ 
tnaqqis, likwidità u daqs tas-suq aħjar, u finalment allokazzjoni iktar effiċjenti tar-riżorsi;

13. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-Mekkaniżmu għall-Iżvilupp Nadif (is-CDM) tal-Protokoll ta’ 
Kyoto bħala mezz possibbli biex il-pajjiżi li qed jiżviluppaw ikunu jistgħu jieħdu sehem 
fis-suq tal-karbonju u sabiex jiġu pprovduti b’teknoloġiji moderni u effiċjenti; jenfasizza, 
madankollu, li l-użu ta’ ta' kumpensi biex jintlaħqu l-miri tat-tnaqqis tal-emissjonijiet 
mill-pajjiżi industrijalizzati ma jistax ikun parti mir-responsabilità tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw rigward il-mitigazzjoni tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra tagħhom 
fi ftehima internazzjonali dwar il-bidla fil-klima, u mhuwiex sostitut għall-appoġġ 
finanzjarju u teknoloġiku għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw għall-azzjonijiet ta' mitigazzjoni 
tagħhom;

14. Jinsisti, barra minn hekk, li l-kriterji stretti ta' kwalità tal-proġetti jridu jkunu parti minn 
mekkaniżmi futuri ta' kumpensi biex jiġi evitat li l-pajjiżi industrijalizzati jieħdu l-
alternattivi ta' tnaqqis li ma jiswewx ħafna flus mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw u biex jiġi 
garantit l-istandard għoli ta’ dawn il-proġetti, bi tnaqqis affidabbli, verifikabbli u reali fl-
emissjonijiet li jipprovdu wkoll għal żvilupp sostenibbli f’dawn il-pajjiżi;

Bidla fl-Użu tal-Art, Deforestazzjoni u Degradazzjoni tal-Foresti

15. Iqis li għandhom jiġu pprovduti appoġġ finanzjarju sinifikanti u assistenza teknika u 
amministrattiva lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex tintemm id-deforestazzjoni grossa 
tropikali sa mhux aktar tard mill-2020, u li l-wiri ta’ impenn f’dan ir-rigward se jkun 
deċiżiv fin-negozjati internazzjonali għal ftehima globali komprensiva dwar il-klima għal 
wara l-2012;

16. Jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni għall-ħolqien ta’ Mekkaniżmu Globali għall-
Karbonju tal-Foresti (GFCM) fil-qafas tal-UNFCCC, ibbażat fuq skema ta’ finanzjament 
permanenti; jistieden lill-Istati Membri biex jappoġġjaw l-impenn tagħhom biex 
jintemmu d-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti madwar id-dinja billi jallokaw 
parti sinifikanti mid-dħul mill-Iskema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet tal-UE 
sabiex jitnaqqsu d-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw; jistieden lill-Istati Membri biex jappoġġjaw il-proposta tal-Kummissjoni 
biex tiġi aċċettata l-proposta ta' finanzjament li saret minn Norveġja u biex jallokaw parti 
mid-dħul futur mill-irkant tal-Unitajiet ta' Ammont Assenjati lill-Kummissjoni Ġenerali 
tas-Sajd għall-Meditteran (GFCM);

17. Jistieden lill-UE biex tippromwovi standards soċjali u ambjentali b’saħħithom għat-
Tnaqqis tal-Emissjonijiet mid-Deforestazzjoni u d-Degradazzjoni (REDD); jistieden lill-
UE biex titkellem favur il-mekkaniżmi tat-Tnaqqis tal-Emissjonijiet mid-Deforestazzjoni 
u d-Degradazzjoni li jmorru lil hinn mill-approċċ tal-proġett attwali tal-Mekkaniżmu ta’ 
Żvilupp Nadif (CDM) u li jindirizzaw il-kawżi bażiċi tad-deforestazzjoni, bħalma huma 
l-governanza ħażina, il-faqar, il-korruzzjoni u n-nuqqas ta' infurzar tal-liġi, permezz ta' 
politika ta' appoġġ u riforma istituzzjonali kemm fil-livell lokali kif ukoll f’dak 
nazzjonali;

L-avjazzjoni Internazzjonali u t-Trasport Marittimu
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18. Jinsisti li l-avjazzjoni internazzjonali u s-setturi marittimi għandhom ikunu suġġetti għall-
istess miri bħal industriji oħrajn, sabiex b’hekk jiġi ġġenerat dħul addizzjonali mill-irkant 
meta dawn jiġu inklużi fis-sistemi ta’ limiti massimi u skambji;

19. Iħeġġeġ lill-UE – fl-isfond tal-falliment tad-diskussjonijiet bejn l-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili (ICAO) u l-Organizzazzjoni Marittima 
Internazzjonali (OMI) – biex tirsisti sabiex tinkludi l-emissjonijiet ta' gass b’effett ta’ 
serra mill-avjazzjoni internazzjonali u t-tasport marittimu fil-ftehima internazzjonali, 
inkluża mira ambizzjuża vinkolanti ta’ tnaqqis li tkun konsistenti mal-objettiv ta’ 2ºC;

Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew

20. Jemmen li d-delegazzjoni tal-UE għandha rwol importanti f’dawn in-negożjati dwar il-
bidla fil-klima, u għalhekk ma jistax jaċċetta li l-Membri tal-Parlament Ewropew li 
jagħmlu parti minn din id-delegazzjoni ma setgħux jattendu l-laqgħat ta' koordinazzjoni 
tal-UE fil-Konferenza tal-Partijiet preċedenti; jistenna li l-parteċipanti tal-Parlament 
Ewropew ikollhomm aċċess għal dawn il-laqgħat f’Kopenħagen tal-inqas fuq il-bażi ta’ 
status ta’ osservaturi, bid-dritt jew mingħajr id-dritt li jitkellmu;

21. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u lis-Segretarjat tal-
Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima, u jitlob li din ir-
riżoluzzjoni tkun iċċirkolata lill-partijiet kontraenti kollha li mhumiex parti mill-UE.


